
This is a reproduction of a library book that was digitized  
by Google as part of an ongoing effort to preserve the  
information in books and make it universally accessible.

https://books.google.com

https://books.google.com/books?id=vr8S5r587zwC


 



 

-

#<^. J£, sg£i*.

 





3 3



THE LITURGIES

S.MARK, S.JAMES, S.CLEMENT.

' S. CHRYSOSTOM, S. BASIL :

OR

ACCORDING TO THE USE OF THE CHURCHES

OF

ALEXANDRIA, JERUSALEM, CONSTANTINOPLE,

AND rHE FORMULA OP THE

Apostolic Constjtutjons.

^EDITED BY THE

R E V/J. - M. J£E ALE, M.A.,

WARDEN OP SACKVILLE COLLEGE.

^LONDON:

J. T. HAYES, LYALL PLACE, EATON SQUARE.

1859.



1
C( a \ o v 1 1_

_>

nmw came* umao

'V ~ - ' * ' . -.

- w .- '»_.-« -! i

.. /

*' ,> rt ,j ~~ it >i~, ~ ,

-?6 *£, .

W. M WArTS, CROWX COUKr, reMPLE DAB.



PREFACE.

It has always been my wish, since, some twenty years

ago, I began to make the Eastern Liturgies the subject of

my especial study, to publish their Primitive Forms in a

shape which might be accessible to every one.

That desire, through the mercy of God, has now been

accomplished ; and the Liturgies which, till lately could

not be procured in one volume, nor at a less expense than

twenty or five-and-twenty shillings, are now placed

within the reach of all my brethren.

I had at first intended to reprint them in the original

only ; but, as the work advanced, I was so earnestly en

treated to bring out a translation in the same shape, that

I could not decline a task which, it was urged, might be

exceedingly useful.

The change of plan must account for the omission of

any notes to the latter Liturgies, or an introduction to the

whole : these I reserve for the translation.

I earnestly trust that this collection of valuable monu

ments of Christian antiquity may tend to the propagation



IV PREFACE.

among us of the Primltive Faith regarding the Holy Eu

charist. These documents are the purest fountains of

Eucharistic teaching. I feel it a great privllege to have

been made the means of rendering them more accessible

than ever before to my brethren.

Sackville College,

Jan.~2\, 1859.
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PEEFACE.

The general form and arrangement of the Liturgy of

S. Mark may safely be attributed to the Evangelist him

self, and to his immediate followers, S. Anianus, S. Abi-

lius, and S. Cerdo. With the exception of certain mani

festly interpolated passages, it had probably assumed its

present appearance by the end of the second century. Its

Liturgical peculiarity is, the prefixing of the Great In

tercession for Quick and Dead to the words ofInstitution,

instead of aflixing them to the Invocation of the Holy

Ghost, as does the Antiochene family : or inserting them

between the words of Institution and the Invocation, as

does the Nestorian.

There is but one important manuscript of this Liturgy,

the Codex Roxsanensis. In my edition (in the Tetralogia

Liturgica) I had followed, almost implicitly, Renaudot's

reprint of that Codex. The few places where I then

varied from it, or where nine years' addiiional study have

led me to prefer another reading, are marked thus, f. The

clauses in brackets [ ] are additions which seemed re~
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quired by the sense, and are given either from conjecture,

or from the parallel passages in other Liturgies.

Those who are anxious to pursue the subject of the

Alexandrian Liturgy may consult Renaudot, Liturgiarum

Orientaliiim Collectio (Leslie, 1847), vol. ii. pp. 120—

148 ; Daniel, Codex Lituryicus (Leipsic, Weigel, 1853),

Par. iv. Fasc. i. pp. 134—167 ; or my own Introduction

to the Holy Eastern Church, vol. i. pp. 359—526.

Sackville College, Eaiier Eve. I85S.



Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΠ02ΤΟΛΟΥ

ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙ2Τ0Υ ΜΑΡΚΟΥ ΜΑΘΗΤΟΥ

ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ.

Ό Ιερεύς. Ε'ιρήνη πάσιν.

Ό λ α ό ς. Και τω πνεύματί σου.

Ό διάκονος. Προσεύξασθε.

Ο λαός. Κύριε έλέησον. Κύριε έλέησον. Κύ

ριε έλέησον.

Ο δε Ιερεύς ευχεται μ υ στ ι κ ω ς.

Εύχαριστούμέν σοι και ύπερευχαριστούμεν, Κύριε 6

Θεος ημων, 6 Πατηρ τον Κυρίου και Θεού και Σωτήρος

ημων Ιησού Χριστού, κατά πάντα, και διά πάντων,

κα) εν πάσιν, οτι έσκέπασας, έβοηθησας, άντελάβου,

και παρήγαγες ημας τον παρελθόντα χρόνον της ζωης

ημων, κα) ήγαγες ημάς εως της ωρας ταύτης, άξιώσας

παλιν παραστήναι ενώπιον σου εν τόπω αγιω σου

αφεσιν α'ιτούντας των άμαρτιών ημών, και Ιλασμον

παντι τω λαώ σου. Κα) δεόμεθα κα) παρακαλούμέν

σε φιλάνθρωπε, άγαθέ, 5ος ήμΐν την αγιαν ήμέραν ταύ-

την, και απαντα τον χρόνον της ζωης ημών έπιτελεσαι

άναμαρτητως, μετά πάσης 'χαράς, ύγιείας, σωτηρίας,

κα) παντος άγιασμού, κα) του σου φόβου. Πάντα δε

φθόνον, πάντα φόβον, πάντα πειρασμον, πάσαν σατα-

νικήν ένέργειαν, πάσαν πονηρών άνθρώπων έπιβουλήν,

έκδίωξον άφ' ημών 6 Θεος, κα) άπο της άγίας σου κα

θολικης κα) αποστολικης εκκλησίας. Τα καλά και τά

συμφέροντα ήμΐν έπιχρρήγησον' ει τι σοι ήμάρτομεν εν

λόγω, η έργω, η κατά διάνοιαν, συ ως άγαθος κα)
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cpi\avdpanros irapi$eiv Kara^luaov, Ka) /w/ eyKara\'nrrjs

V/uaf 6 0eof k\iii£ovras km aoi, /ui?Se eiaeveyioif i//uaf

eif ireipaap.ov, a\\a pvaou rjp.as dirb tov irovrjpov, Ka)

e« tov epyuv avrov, xapiri kou oiKripp.u Ka) cpi\av-

dpuiriq tov p.ovoyevovs aov Yiov' ['E k cp u v u f] oY ov

koj /iefl' ou aoi i7 So£a k<xi to Kparof, Iv tu iravayiu

Kou ayad& Ka) £coowo<ii aov Ili'eu/uari, vCi' kou de) kou

6/f roILS' «/Wi'«S rlOl' rafldl'COi'.

'O A, a 6 f. 'Ap.rjv.

'O le p e v f. Elp^vrj iraaiv.

'O A. a o f. Kou tu mevuari aov.

'O oiaKovos. npoae6^aade virep tov /3aa<Aeu>f.

'O \a6s. Kvpie e\erjaov. Kvpie e\erjaov. Kvpie

e\erjaov.

'O oe lepevs eir evxer ai /uiktti km f.

Aeo-wora Kvpie 6 0eof, 6 IIot^p tov Kvplov kou Qeov

kou y.uri'jpos r)p.uv 'lrjaov Xpiirrov, Seop.eda kou irapa-

Kou\ovp.ev ae, tov /3aa/Aea j//uoi' ev eiprjiy kou diop/'a

Kou $iKouoavvrj Siacpv\a^ov. Kadvirora^ov avriii 6

0eof irama exdpov kou iro\efuov eiri\afiov oir\ov kou

t dvpeov, Ka) avaarrjdi eif trjv fSorjdeiav avrov. Aof av-

tu 6 0eof wTraf, elprjviKa cppoveiv j//naf, koi irpof 7o

ovojux aov to ayiov iva Kai ij/ielf ev t§ yaAj/i'drj/ri

rijr jjp.epui' avrov rjpepov Ka) rjovYiov filov Sidyup.ev,

ev iraarj evaefieiq Ka) ere/ivorj/n, xapiri Kc" oiKripp.o?s

Kai cpi\avdpum'q tov jiovoyevovs aov Yiov [ E kcp u-

i' u f] S/ ov Koi /uefl1 oS ovm 9 S6t-a Ka) to Kparof, auv

tu> iravayiu Ka) ayad£> Ka) £uoiroi£> aov livedpari, ivv

Ka) de) Ka) els tovs aiuvas tui' ou&vuv.

'O iepevs. E!oijvrj iraaiv.

'O \aos. Ka) tu irveup.ari aov.
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'O S i a k o v o f. Hpoaev^aade virep tov Ilawa kou

eirlUKoiroV. ,

'O \ a 6 f. Kvpie e\erjaov. Kvpie e\erjaov. Kvpie

e\erjaov.

O i e p e v f.

Aeerwora Kvpie 6 0eof, 6 iravroKparup, 6 Uarrjp

tov Kvplov kou Qeov Kai 2ut^pof r)p.uv 'Irjaov Xpiarov,

Seofj.eda Koil irapaKa\ovp.ev ere cpi\avdpune, dyade, tov

ayi&rarov Ka) p.aKapiunarov dpyiepea r)p.uv Hdirav A'.

KCiI rov oaiU>rOlrOv €irlaKoirov A'. o-VvrrjpUiv, Crvvrrjprj-

aov r)p.?v avrovs ereui iro\\ois, elpijviKus eKre\ovvras

rrjv vno aov ep.ireiriarevp.evrjv ayiav doyiepuavvriv, Ka

ra to ayiov kou p.aKixpiov aov de\rjp.a, opdorojj.ovvras

tov \oyov rrjs d\rjdeiar, avv tiostiv opdoSo^ois emaKo-

woiy, irpeafivrepois, SiaKovois, virooiaKovou;, dvayiu-

<rra/V, \jra\rous re kou AaiVoTf, avv iravri to ir\rjpca-

Hari rrjs ay/af kou /uoi'j/y Kado\iKrjs eKK\rjaias, eiorjvrjv

kou vyieiav Kau aurrjplav avro?s yapi^6p.evos. Taf Se

ev\as avruv, af iroiovaiv virep rjnuv, kou rjp.e?s virep

avr£>v, irpoaSel~ou, Kvpie, e/f to ayiov kou eirovpdviov

kou \oyiKov aov dvaiaar^piov. iiam-a Se eydpbv r>Jf

ayias aov eKK\rjaias Kadvnora^ov wo rovf wod-af av-

tuv ev rayei, yapiri kou oiKrrpp.o?s Kai rpi\avdpumiq

tov p.ovoyeiovs aov Ylov' ['E k cp o v u f] Si' ov kou

p.eff oi/ o~o) r) So^a kou to Kparof aiiv to iravayivi nai

ayadu koli £uowoi<3 aov Hvevp.ari, vvv kou de) Kai eif

rovf aiuvas tov aiuvuv.

'O \ a 6 s. 'Ap.rjv.

'O lepevs, Eiprjvrj iraaiv.

'O Aadf. Kou tu iivevp.ari aov.

'O S i a k o v o f. 'Eir) irpoaevynv oraSnre.

O A a o f. Kupie e\erjaov. t p i f.
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cO Se iepeiis eirevxerai evYrjv rrjs ela6-

S o v k a) el s to d v p. i a p. o.

Aeairora Kvpie 6 0eof i'jpuv, 6 t>\v SuSeKoKpurov

\ap.ird$a t£iv SuSeKa dirocno\uv eK\e^dp.evos, kou

e^airoarel\as avrovs ev oXu to Koafuo Krjpvl~ou Ka) Si-

Sd^ou to evayyehiov t^f /3ounAe/af aov, Ka) depaireveiv

[wacrai'] voaov kou iraaav pa\aKiav ev to Aaco, Ka) e/x-

cpvarjaas eif ra irpoauira avruv, kou ehruv ai/roi?, Ao-

fiere llvevfia dyiov, to woodK* rjro,' dv rivuv dcplere

iaf a/iopr/af, dcplevrou outo?f, av rivuv Kpare?re,

KeKpdrrjvrar ovrus kou ecfi' >//uaf touf irepiearrjKoras

$ov\ovs aov, ev rYf elaoSip ttjs lepovpylas, f avv toif eir/-

CK&nois, irpeafivrepois, SiaKovois, dvayvuarous, \frd\-

tous re Ka) Aa)KoiV, ai>v woi'ri tu wA^po/hoti t^f 0y/09

KaAoAiK^f Kai diroo-roAiK^f e,orAjpridf- pvaou i)pus,

Kvpie, dwo dpdi Ka) Kardpas, Kai dwo dvoSep.aros Kou

Seap.ov koi dcpopiap.ov, Ka) eK rrjs p.epiSos tod avriKei-

p.evov' kou Kaddpiaov rjp.uv to Y_ei'Aj/ Ka) rr)v KapSlav

diro iravrof /xoAuoyioC Kai dwo wdaj/f paSiovpylas' iva

ev Kadapu KapSla Kau Kadapu avveiSori irpoaipipup.lv

aoi to dvp.iap.a tovro, < !s oaprjv ivuolas. kou us «<,'",-

aiv dp.apriuv rjp.uv kou iroi'tof tov \aov aov, xdpirr

Kou oiKripp.o?s Kau cpi\avdpiinrlof, tov p.ovoyevovs YioC•

['EK^aji'ui;] £i' ov Kai p.eff ov ao) r) $o^a Kou to

Kparos avv tu iravaylu koi dyadu ku) Qitoiroiu [aov\

Hvevp.ari. vvv koi aii Ka) e/f rovs ouuvas tu>v aiuvuv.

'O \aos. A/u^i'.

'O $ i aKovos. 'OpdoL

Koi \fra'AXoveriv. 'O p.ovoyevrjs [Yi'of Kai A67oJ

toC Qeov dddvaros virdpxu>v, Karaoe^dpevos 0ia trjv

i)/iir<'pav aurrfjpiav aapKudrjvou ek tij\ 0y10f 6lotokov

ka) aeiirapdevov Maplas, drpeirrus evavdpar*rjaas,

aravpudeis re, Xpiare 6 Wioj, dai dru ddi aroi' W0r7
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aas, eif £iv rrjs dylas TpidSos, avv$ol-a£o'p.evos tu

Qarpi Ka) t£ dylui Tlvevpari, auaov i7/iaf.]

Ka) ylverai rj eTaoSof rov evayye-

\lo v, k a) \e y e i 6 $ i d k o v o sr '-Ew/ irpoaevyrjv.

'O i e p e v f. Eiprjvrj iraaiv.

'O A a o f. Kai to irvevp.ari crov.

'O S < a k o v o f. 'Eir) irpoaevxrjv.

'O A a o f. Kup/e e\erjaov.

"\yios 6 0eof, ayios ioyypos, ayios adavaros, e\i-

rjaov >jp.us.

'0 I e pev s evxer a i evxrjv rov r p ia ay r ov.

Aeairora Kvpie, 'lrjaov Xpiare, 6 avva'iSios Aoyof

tov dvdp'xpv Harpbs, 6 Kaff rjp.as yevop.evos Kara irdv-

ra %co/o/f dp.aprias «i aurrjpia tov yevovs rjp.uV 6

e£airoarel\as roi,f aylovs orov p.adrjras Ka) diroaro\ovs

Krjpv^ou Ka) SiSd^ou to evayye\iov rrjs fiaai\elas aov,

Ka) depaireveiv irdaav voaov Ka) iraaav p.a\aKuav ev tu

\au aov, avrbs Ka) vvv, Aeinrora, el-airoarei\ov to

$of aov Ka) rrjv dXrjdeidv aoV Kou Karavyaaov tovf

otyda\jj.ovs rrjs Siavolas els Karavorjaiv tu>v deluv aov

\oyiuv Ka) ikdvwtov r)p.ds dKpoaraf outov yeveadou'

kou prj p.6vov dKpoaraf, dAAo kou iroirjras \oyoV yevo-

p.evoi els to Kapirorpoprjaou, Ka) iroirjaou Kapirovs dya-

doiis, dvd rpiaKovra Ka) ev eKarov, oirus Kara^no6up.ev

rrjs fiaai\etas tuv ovpavuv Ka) tovu irpoKaroi\afie-

ruaav i7/iaf oi olKripp.ol aov, Kvpie' [Gk^uvoif] au

yap ei evayye\itfp.bs, aurrrjp Ka) cpv\al- tuv \/rin^oi'

Ka) t£>v aup.driov rjjiuv, Kvpie 6 0eof, Ka) ao) trjv

$6l-av ku) rrjv eiixapiariav Ka) tov rpiadyiov vfjlvov

dvairep.irop.ev, to Harp) Kou to Ylu Ka) to dyup

Rvevpari, vvv Ka) de) Ka) e/f roiis aiuvas ruv ouuvu>v.
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'0 Xaof. 'Ajj.ijv.

Kai p.era t p ia ay iov, aip pay i£e i 6 ie-

peuf tov \aov, \ e yu v. Riprjvrj iraaiv.

'O \aos. Ka) tu irvevp.arl aov.

Eira to Hpoaxuuev, 6 'kir oar o\os, 6 irpo-

\oyos tov dWrj\ovYa. Oi S id kov oi Kara

p rjro v \ey ova i, Kvpie ev\oyrjaov.

O i e p ev s \ey e i. 'O Kvpios ev\oyrjarj Ka) avv-

SiaKovrjarj vp.iv, rrj avrov xapiri, vdv Kai de) Kai eif

roi,f aiuvas t£>v ouuvuv.

'O iepevs irpo tov ev ay ye\ lov fi d\\er

d v p. i a jx a , \ey uv ouruf.

Qvfuaua irpoaipepop.ev evuiriov rrjs ayias So£r7f

aov, 6 0eof• irpoaSe^dp.evos eif to ayiov Ka) virepov-

pdviov Ka) voepov aov dvaiaarfjpiov, dvriKardirepyjrov

rjfuv rrjv xdpiv tov aylov aov Hvevfnaros, oti ev\oyrj-

p.evos virdpxeis, Kai av rrjv $61-av aov di/direp.\jrov.

'O o laKovos ore p. e\\ei elire! v to evay-

y e \ i ov \eyei, Kvpie ev\6yrjaov.

'O lepevs. 'O \kvpi"s ev\oyrjarj Ka) hviaxyarj, Ka)

aKpoards nMaf iroinan tov dyiov avrov eiiayye\lov, 6

cov ev\oyrjros (yeof, vvv Kou aei Kou eis touf aitoi af tov

aaui'Uir. 'A.p.rjv.

'O oianofoy. 2raft/re, aKovao^ci' toC ayiov

eiiayye\lov.

'O Jepeuf. Elprjvrj iraaiv.

'O Aaof. Ka! tu irvevp.ari aov.

Ka) \eyei to evayye\iov 6 o i « <c o »• o f.

T^v o~vvdimjv 6 lepevs eirev\er ai.

Tovf i/o0'oCi'tof, Ki;pie, tov AaoS aou ewiaKex/ro/uei'of

ei< <Ac'ei koi oiKripjj.o-ii iaaou. Toiis d*o$rjp.rjaavras
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rjp.£iv dSe\cpovs, rj jieWovras diroSrjjj.eTv, ev to towo

KarevoSuxrov eKaarov e/f tov Koupov. Touf dyadovs

veroiis Karaire^ov eir) tovs xp^ovras Ka) emSeop.e-

vouf towouf. Td irorafjua vSara dvayaye em to p.e-

rpov avr&v, Kara trjv arjv xapiv. Tovf Kapirovs rrjs

yrjs av£naov ei'f airepp.a kou eif depiap.ov. Tj/i' fiaai-

\elav tov Sov\ov aov, ov eSiKaluaas fiaai\eveiv eir)

rrjs yrjs, ev eiprjvrj Ka) dvSpiq kou SiKouoavvr) kou ya\rj-

vorrjri Siacpv\a!-ov. Trjv raireivrjv kou e\eeivrjv kou

Qi\oxpiarov iro\iv ravrrjv, pvixou avrrjv, 6 0eof, dcp'

rjp.epuv irovrjp£>v, onro \ip.ov, \oip.ov, kou eiriaraaeus

edvuv, ilif kou Nivevi rrjs wo\eof eipeiau- ori e\erjp.uv

Kou oiKrrpp.uv el, Kou dp.vrjaiKaKos em KaKias avdpu-

wui'. 2u Sid toC irpo^rov aov 'Haa'iov eiiras, 'Yirep-

oxtiriu virep t^f iro\eus raur^f, toC a£>aou ar,rrjv Si' ep.e,

Ka) Sid Aafi)S tov irouSa iiov. Ai b Seofxeda Kai irapa-

Ka\ovp.ev ere, cpihavdpwne, ayade, virepdairiaou -n/f

no\eios ravrrjs, Si'-, tov jiaprvpa Kai evayye\iarrjv

MapKov, tov viroSelt-avra r)p.?v 6Sbv rrjs aurrjpias,

yapiri <ou oiKripp.o?s Kou cpi\avdpumia tov p.ovoyevovs

aou Yiov, ['E Kifnomf] Si ov kou jied ov ao"i r) §o£a

Ka) to Kpdros, avv tu iravayiip Kai dyadQ Ka) fuw-

iroiu aov Hvevp.ari.

'O SiaKovos~ "Ap£ou.

Kai \ey ov a r tov jt i%o v. 'O S i a k o v o s

\ey e i T as t p e ? f.

'O I epeiis eir evxer a i.

Aeairora Kvpie, 6 0eof, 6 iravroKparup, 6 Harrjp

tov Kvplov rjp.uv 'lrjaov XpiorroC, Seojieda Kai irapaKa-

\oviiev ae- trjv e£ ovpavov e'rprjvrjv j3pd/Sevaov ra?s

cmdvruv rjp.uv KapSious' dWd Ka) tov /3/ov tovrov trjv

elprjvrjv rjfMv Suprjaou. Tov dyioi>rarov ka) iiaKapiu-

rarov rjp.uv Hairav tov A'. Ka) tov oaiurarov rjjiwv
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έπίσκοπον τον Δ'. συντηρων, συντηρησον ήμΐν αυτους

ετεσι πολλοίς, ε'ιρηνικώς, έκτελούντας την υπό σου έμ-

πεπιστευμένην άγιαν άργ_ιερωαύνην, κατά το άγιον κα)

μακάριον σου θέλημα, όρθοτομουντας τον λόγον της

άληθείας, συν πάσιν όρθοδόξοις έπισκόποις, πρεσβυτέ-

ροις, δισκόνοις, ύποδιακόνοις, άναγνώσταις, ψάλταις,

συν παντ) τω πληρώματι της άγίας καθολικης κα) άπο

στολικής εκκλησίας. Τας έπισυναγογχς ημων, Κύριε,

εύλόγισον' δος αύτας άκωλύτως κα) άι■εμποδίστως

γενέσθαι κατά το άγιόν σου θέλημα' ο'ι'κους ευχών,

οικους εύλογιων, ήμΐν τέ* κα) τοΐς μεθ' ημάς δούλοις σου

εις τον α'ιώνα οώρησαι.

Έξεγέρθητι, Κύριε, κα) διασκορπισθήτωσαν οι εχ

θροί σον φυγιΐτωσαν πάντες οϊ μισούντες το ονομά σου

το αγιον. Τον 5ε λαόν σου τον πιστον κα) όρθόδοξον

εύλόγισον' ποίησον αυτον ε'ις χιλιάδας κα) μυριάδας,

κα) μη κατισχύση θάνατος άμαρτίας καθ' ήμων, μηδε

κατά παντος του λαού σου' χάριτι κα) ο'ικτιρμοΐς κα)

φιλανθρωπία του μονογιενούς σου Ύίού, [Έ κ φ ω ν ω γ]

οι ου κα) μεθ' οΰ σοι ή δόξα και το κράτος συν τω

παναγίω κα) άγιχθω κα) ζωοποιίρ σου Πνεύματι.

Ό λαός. Αμήν.

Ό Ιερεύς. Ειρήνη πάσιν.

Ό λαός. Και τω πνεύματί σου.

Ό διάκονος.

Βλέπετε μή τις των κατηγρυμένων.

Και ψ ά λ λ ο υ σ ι τόν χερουβ ικόν.

Οί τα γερουβιμ μυστικως εικονίζοντες, κα) τη ζωο-

ποιω Τριάδι τον τρισάγιον υμνον α,δοντες, πάσαν την

βιωτικην άποθώμεθα μέριμναν, ώς τον Βασιλέα των

ολων ύποδεξάμενοι ταΐς άγγελικαΐς άοράτως δορυφο-

ρούμενον τάξεσιν, άλληλουια.
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Ό Ιερεύς β άλλε ι θυμίαμα εις το είσό-

5 ι ο ν, κ α) ε υ χ ε τ αι.

Κυριε ο Θεος ημων, ό παντων άπροσδεης, δέξαι το

θυμίαμα τουτο, εξ άναξίου χειρος προσφερόμενον, και

της 'καρά σου εύλογίας πάντας ημάς άξίωσον. 2ύ γαρ

εί' ό αγιασμος ήμών, κα) σο) την δόξαν άναπέμπομεν.

ΚΑΙ ε'ι σ ε ρχον τ α ι τα αγια εις το

θ υσ ι αστηρ ι ο ν,

κ α) 6 Ιερεύς ευχεται ουτως.

Αγιε, υψιστε, φοβερε, 6 εν άγίοις άναπαυόμενος.

Κύριε, αύτος ημάς άγίασον, και άξίωσον της φοβερας

σου Ιερωσύνης, και προσάγαγε ημάς τω τιμ/ω σου

θυσιαστηρίω, μετά πάσης συνειδησεως άγαθής' και

καθάρισον ημων τάς καρδίας από παντος μολυσμού'

πάσαν αισθησιν πονηράν εκδίωξον άφ' ήμών. Άγίασον

τόν νουν κα) την ψυχήν' και δος ημιν την των αγίων

πατερων ημων εαιτελεΐν λατρείαν, μετά φόβου σου,

έξίλασκόμενοι το πρόσωπον σου δια παντος. Συ γάρ

ει 6 εύλογών κα) άγιάζων τά σύμπαντα, και σο) την

δόξαν κα) την εύχαριστίαν άναπέμπομεν.

Ό δ ι άκοντος.

Άσπάσασθε άλληλους.

Ό Ιερεύς ευχεται τον άσπασμό ν.

Αέσποτα Κύριε παντοκράτορ, ούρανόθεν επίβλεψον

επι την έκκλησίαν σου, κα) επι πάντα τον λαόν σου, κα)

πάν το ποίμνιόν σου, και σώσον πάντας ημάς τούς

αναξίους δούλους σου, τά θρέμματα της σης άγέλης'

κα) δώρησαι ημιν την σην ειρηνην κα) την σην άγάπην

κα.) την σην βοηθειαν, κα) κατάπεμψον ήμΐν την δω

ρεάν του παναγίου σου Πνεύματος, όπως εν καθαρά

καρδία κα) συνειδήσει άγαθη άσπασώμεθα άλληλους
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έν φιληματι άγιω, μη έν ύποκρίσει, μη την τού αλλο

τριου κεκτημένοι προαίρεσιν, άλλα άμωμον κα) άσπι-

λον εν έν) πνεύματι, εν τω συνδέσμω της ειρήνης και

της αγάπης, εν σωμα κα) εν πνευμα, έν μια, πίστει,

καθως κα) έκλήθημεν έν μια έλπίδι της κλήσεως ημών,

οπως καταντησωμεν οι πάντες ε'ις την θεΐαν και άπέ-

ραντον στοργην, έν Χριστω Ίησού τω Κυρίω ήμων,

μεθ' ού εύλογητος ει.

Είτα ό ιερευς β άλλε ι θυμίαμα, λεγων.

Θυμίαμα προσφέρεται τω ονόματί σου' άναληφθήτω

δη δεόμεθα εκ των πενιχρών χειρών ήμων των αμαρ

τωλων εις το ύπερουράνιόν σου θυσιαστήριον, ε'ις όσμην

ευωδίας, ε'ις ίλασμον παντος του λαου σου. "Οτι σοι

πρέπει πάσα δόξα, τιμη, προσκύνησις, κα) ευχαριστία,

τω Πατρι κα) τω ΎΙω κα) τω άγ/ω Πνεύματι, νυν κα)

άε) κα) εις τους α'ιώνας των α'ιώνων.

Και μετα τον άσπασμον έκφώνως 6

διάκονος.

Προσφέρειν κατα τρόπους στάθι^τε.

Ό Ιερεύς σφρα'γίζων τούς δίσκους κ α)

τα ποτήρια, ε κ φ ώ ν ως.

Πιστεύω ε'ις ένα Θεόι* κ.τ.λ.

Ό διάκονος. Έπ) προσευχην στάθι;τε.

Ό Ιερεύς. Ειρηνη πάσιν.

Ό διάκονος. Προσεύξασθε ύπέρ των προσφε-

ρόντων.

Ό Ιερευς λέγει ε υ χ η ν της προθέσεως.

Δέσποτα Ίησού Χριστε, Κύριε, 6 σύναρχος Λόγος

του άνάρχου Πατρός κα) τοΟ άγ/ου Πνεύματος, ό μέγας

άρχιερεύς, ό αρτος ό εκ του ούρανού καταβάς, κα)

άνα'γα'γών έκ φθοράς την ζωην ήμων, ό δούς εαυτον

άμνον άμωμον ύπέρ της τού κόσμου ζωής, δεόμεθα και
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παρακαλούμέν σε, Κύριε φιλάνθρωπε, έπίφανον το

πρόσωπόν σου επ) τον αρτον τούτον και έπ) τά ποτηρια

ταυτα, α ή παναγία τράπεζα ύποδέχεται δι αγγελικής

λειτουργίας κα) άρχαγγεΚικής •χοροστασίας κα) Ιερα

τικής ιερουργίας, εϊς σήν δόξαν κα) άνακαινισμον των

ημετερών ι\τυχών, χάριτι κα) ο'ικτιρμοΐς κα) φιλανθρω

πια, τοΐι μονογενους σου Ύίού, δι ου και μεθ' ου σοι ή

δόξα και το κράτος.

Κα) οταν λέγει 6 λαός. Κα) σαρκωθέντα

εκ Πνεύματος αγίου, ποιεΐ σταυρόν. Κα) σταυ-

ρωθέντα ύπέρ ημών. Και πάλιν σφραγίζει.

Κα) ε'ις τύ ΙΙνεύμα το άγιον.

Ό μ ο ι ως και μετα την π ι στ ι ν, σφραγι

ζει ό Ιερεύς τον λα ο ν, ε κ φ ω ν ω ν.

Ό ΚΥΡΙ02 μετά πάντων.

Ό λαός.

Και μετά του πνεύματός σου.

Ό Ιερεύς.

"Ανω ημών τάς καρδίας.

- Ό λαός.

"Ε/χρμεν προς τον Κύριον.

Ο ιερευς.

Εύχαριστώμεν τω Κυρίω.

Ό λαός.

"Αξιον κα) δίκαιον.

Ό Ιερεύς άρχεται τ ή ς άναφοράς.

Αληθώς γάρ άξιόν έστι και δίκαιον, οσιόν τε κα)

πρέπον, κα) ταΐς ήμετέραις ψυχαις επωφελές, ό ών,

Δέσποτα Κύριε Θεέ, Πάτερ παντοκράτορ, σε α'ινεΐν, σέ

ύμνεΐν, σο) εύχαριστείν, σο) άνθομολογεΐσθαι νυκτωρ
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τε και καθ' ήμέραν άκαταπαύστω στόματι κα) άσιγη-

τοις χειλεσι κα) άσιωπήτω καρδία- σο) τω ποιήσαντι

τον ούρανον και τα εν τω ουρανω, γήν και τα εν τη γη,

θαλασσαν, πηγάς, ποταμους, λίμνας, και πάντα τά εν

αυτοΐς' σο) τώ ποιησαντι τον άνθρωπον κατ 'ιδίαν ε'ι

κόνα κα) καθ όμοίωσιν, ώ κα) έχαρίσω την εν παρα-

οει'σω τρυφήν' παραβάντα δε αύτον ούχ ύπερίδες, ούδέ

έγκατέλιπες, αγαθέ, άλλα 7ιάλιν άνεκαλέσω δια νό

μου, έπαιδαγώγησας δια προφητων, άνέπλασας κα)

άνεκαίνισας δια του φρικτου κα) ζωοποιού κα) ούρανίου

μυστηρίου τούτου' πάντα δε έποίησας δια της σης σο

φίας, του φωτος του άληθινού, τοΟ μονογενους σου

ΥΙού, του Κυρίου κα) Θεου κα) Σωτηρος ήμων Ίησου

Χριστου' δι' ου σοι συν αΰτώ κα) άγίω Πνεύματι εύχα-

ριστούντες, προσφέρομεν την λογκην κα) άναίμακτον

λατρείαν ταύτην, ην προσφέρει σοι, Κύριε, πάντα τά

εθνη, άπο άνατολων ηλίου και μέχρι δυσμών, άπο

άρκτου κα) μεσημβρίας- οτι μέγα το όνομά σου εν πάσι

τοΐς εθνεσι, κα) εν παντ) τόπω θυμίαμα προσφέρεται

τω όνόματι άγίω σου κα) θυσία κα) προσφορά.

Και δεόμεθα κα) παρακαλούμέν σε, φιλάνθρωπε,

αγαθέ-

Μνήσθητι, Κύριε, της αγίας κα) μόνης καθολικης κα)

αποστολικης εκκλησίας, της άπο γης περάτων μέχρι

των περάτων αυτής, πάντων των λαων κα) πάντων των

ποιμνίων σου.

Την εξ ουρανου ε'ιρηνην βράβευσον ταΐς άπάντων

ημων καρδίαις' άλλα κα) την βίου τούτου την ε'ιρηνην

ήμΐν δώρησαι.

Τον βασιλέα, τά στρατιωτικά, τους άρχοντας, βου

λας, δήμους, γειτονίας, εισόδους κα) εξόδους ήμων, εν

πάση ε'ιρήνη κατακόσμησον,

Βασιλεύ της ειρήνης, την σην ε'ιρηνην δος ήμΐν εν

ομονοία κα) άγάπη' κτήσαι ήμάς, ό Θεο^' εκτός σου
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αλλον ουκ οιδαμεν' το ονομά σου όνομάζομεν ζω-

οποιησον τας απάντων ήμών ψυχάς, και μη κατισχύσει

θανατος αμαρτίας καθ' ημών, μηδε κατά παντος του

λαού σου.

Τους νοσουντας, Κύριε, του λαοΟ σου έπισκεψάμενος

εν ελεει και οικτιρμοίς ιασαι.

Απόστησον άπ' αύτών κα) άφ' ημών πάσαν νόσον και

μαλακίαν' το πνευμα της άσθενείας έξάλευσον άπ αυ

τών. Τούς εν μακροΐς άρρωστήμασι προκατακειμένους

εξανάστησον. Τούς υπό πνευμάιων ακαθάρτων ένοχ-

λουμένους ιασαι. Τους εν φυλακαΐς, η εν μετάλλοις,

η δίκαις, η καταδίκαις, η εν έξορίαις, η πικρά, δουλεία,

η φόροις κατεχομένους πάντας ελέησον, πάντας έλευ-

θέρωσον' δτι σί' ό θεος ημών, 6 λύων πεπεδημένους, ό

άνορθών τους κατερραγμένους, ή ελπι? τών άπελπισμέ

νων, ή βοηθεια τών άβοηθητων, ή άνάστασις τών πε-

πτωκότων, ό λιμην τών χειμαζομενων, ό εκδικος τών

καταπονουμένων' πάση ψυχη Χριστιανη θλιβομένη και

περιερχομένη δος ελεος, δ6ς άνεσιν, δος ανάψυξιν.

Άλλα κα) ημών, Κύριε, τάς κατά ψυχην νόσους ίασαι,

τάς σωματικάς άσθενείας θεράπευσον, Ιατρέ ψυχών κα)

σωμάτων, επίσκοπε πάσης σαρκός, έπίσκεψ'αι κα) ιασαι

ημάς διά του σωτηρίου σου. Τους άποδημήο αντας ημών

άδελφους, η μέλλοντας άποδημεΐν, εν παντ) τόπω κα-

τευόδωσον, ειτε δια 'γης, η ποταμών, η λιμνών, η

όδοιποριών, η οΊωδηποτε τρόπω την πορειαν ποιούντας,

πάντας πανταχου άποκατάστησον εις λιμένα εύ'διον,

εις λιμένα σωτήριον' σύμπλους κα) συνοδοίπορος αυτών

γενέσθαι καταξίωσον' άπόδος τοΐς ο'ικείοις αυτών')- χαί

ροντας χαίρουσιν, ύγιαίνοντας ύγαίνουσιν' άλλα κα)

ημών, Κύριε, την παρεπιδημίαν την εν τω βίω τούτω

άβλαβη κα) άχείμαστον μέχρι τέλους διαφύλαξον.

Τους ύετους άγαθούς πλουσίως κατάπεμψον επ) τους

χρήζοντας κα) επ) τους δεομένους τώιου$- ευφρανον
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και ανακαίνισον τη καταβάσει αντών το πρόσωπον τής

γης, ινα εν ταΐς σταγόσιν αυτής εύφρανθη ανατέλ

λουσα. Ποτάμια υδατα άνάγαγε επί το Ίδιον μέτρον

αυτών, εύφρανον και ανακαίνισον τη άναβάσει αύτών

το πρόσωπον της 'γης. Τούς αυλακας αύτής μέθυσον,

πληθυνον τά γεννήματα αυτής. Τους καρπους τής 'γης,

Κύριε, εύλόγησον, σώους κα) άκεραίους ήμΐν διατήρη-

σον' παράστησον ημΐν αυτούς ε'ις σπέρμα και ε'ις θε-

ρισμόν. Εύλόγησον κα) νυν, Κυριε, τον στέφανον του

ένιαυτού τής χρηστότητός σου, δια τους πτωχους του

λαοί) σου, διά την χήραν κα) δια τον ορφανον, διά τον

προσηλυτον, οι ημάς πάντας τους ελπίζοντας επί σε

και επικαλουμενους το ονομα σου τό άγιον. Οι γαρ

οφθαλμοι πάντων ε'ις σε έλπίζουσιν, και συ οίοως την

τροφην αύτών εν ευκαιρία. Ό διδούς τροφην πάση

σαρκ), πληρωσον χαράς κα) ευφροσύνης τάς καρδίας

ημών, ινα πάντοτε πάσαν αύτάρκειαν έχοντες, περισ-

σεύωμεν ε'ις πάν εργον αγαθόν έν Χριστω Ιησού τω

Κυρίω ημών. Βασιλεύ των βασιλευόντων, και Κύρια

των κυριευόντων, την βασιλείαν του δούλου σου του

όρθοδόξου και φιλοτχρίστου ημών βασιλέως, ον έδικαίω-

σας βασιλευειν επι τής γης έν ειρηνη κα) άνδρίη και

δικαιοσύνη [διαφύλαξον. Ύπόταξον ύπό τους πόδας

αύτου], ό Θεές, πάντα έχθρόν και πολέμιον έμφύλιόν

τε και άλλόφυλον' επιλαβού οπλου και | θυρεού, κα)

άνάστηθι ε'ις την βοηθειαν αύτού' κα) εκχεον ρομφαίαν

και σύγκλεισον έξεναντίας των καταδιωκόντων αύτόν'

επισκιασον επι την κεφαλην αυτού εν ημέρα πολέμου'

καθισον εκ τής όσφυος αυτού αγαθά ύπέρ τής αγιας

σου καθολικής κα) άποστολικής εκκλησίας και παντος

τοΰ φιλσχρίστου λαού, ινα κα) ήμεΐς έν τή γαληνότητι

αυτού ηρεμον και ήσύχιον βίον διάγωμεν, έν πάση εύ

σεβεία κα) σεμνότητι. Των έν πίστει Χριστού προ-

κεκοιμημένων πατέρων τε κα) αδελφών τάς ψνχας
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άναπαυσον, Κύριε 6 Θεός ημων, μνησθεις τών άπ' α'ι

ωνος προπατερων, παιέρων, πατριαρχών, προφητων,

άποστόλων, μαρτυρων, όμολογητών, έπισκόπων, όσιων,

δικαίων, παντος πνεύματος έν πίστει Χριστού τετελει-

ωμενων' και ων εν τη σημερον ήμερα την ύπόμνησιν

ποιουμεθα, και τοΟ αγίου παιρος ήμών Μάρκου του

αποστόλου κα) εύαγγελιστού, του ύποδείξαντος ήμίν

όδον σωτηριας.

Χαΐρε κεχαριτωμένη, ό Κύριος μετά σου' εύλογη

μενη συ εν γυναιξι, κα) εύλογημένος ό καρπος της

κοιλίας σου, οτι έιεκες Σωτηρα των ψυχών ήμών'

[Έκφώνως] Εξαιρέτως της παναγίας, άχράντου,

ευλογημένης δεσποίνης ημών, θεοτόκου κα) άειπαρθένου

Μαρίας.

Ο διάκονος. Κύριε εύλό'γησον.

Ό ιερεύς. Ό Κύριος εύλο'γήσαι σε τη αυτού

χάριτι, νυν κα) άε) κα) ε'ις τους αιώνας τών α'ιώνων.

Ο διάκονος τ ά δίπτυχα τών κ ε κ ο ι μη-

μέν ων.

Ο δε ιερευς κλινόμενος έπ ευχετ α ι.

Και τούτων πάντων τάς ψυχάς άνάπαυσον, Δέσποτα

Κύριε ό Θεός ημών, έν ταίς τών αγίων σου σκηναΐς, έν

τη βασιλεία σου, χαριζόμενος αύτοίς τά τών επαγγελιών

σου άγαθά, ά οφθαλμός ούκ είδε, κα) ούς ουκ ήκουσε,

κα) έπ) καρδίαν ανθρώπων ούκ άνέβη, ά ήτοίμασας, ό

Θεός, τοΐς άγαπώσι το ό'νομά σου τό αγιον. Κύτών

μεν τάς ψυχάς άνάπαυσον, κα) βασιλείας ούρανών

καταξίωσον' ήμίν δε τα τέλη της ζωης Χριστιανα και

εύάρεστα κα) άναμάρτητα δώρησαι' κα) δός ήμίν με

ριδα και κλήρον έχειν μετα πάντων τών αγιων σου.

Τών προσφερόντων τάς θυσίας και τάς προσφοράς, τά

εύχαριστήρια πρόσδεξαι ό Θεος ε'ις το αγιον και επου-

ράνιον κα) νοερόν σου θυσιαστηριον, εις τα μεγεθη τών

ουρανών, διά της άρχαγγελικής σου λειτουργιας, τών
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το πολύ και ολίγον, κρυφα κα) παρρησια, βουλομενων

κα) ουκ εχόντων' κα) τών εν τη σήμερον ήμερα τας

προσφοράς προσενεγκάντων, ως προσεδεξω τα δωρα

τού δικαίου σου "Αβελ, [και βάλλει θυμίαμα 6

ιερευς κ α) λεγει], την θυσίαν του πατρος ήμών

Αβραάμ, Ζαχαρίου το θυμίαμα, Κορνηλίου τάς έλεη-

μοσύνας, και της χηρας τα δύο λεπτα, πρόσδεξαι και

αυτών τα εύχαριστήρια, και άντιδος αύτο'ίς άντ) των

επιγειων τα ουρανια, αντι των προσκαιρων τα αιωνια.

Τον άγιώτατον και μακαριωτατον πάπαν Δ . όν προε-

γνως και * * * προχειρίσασθαι την αγίαν σου καθολι-

κην κα) άποστολικην έκκλησιαν, κα) τον όσιωτατον

έπίσκοπον Δ'. τον ήμέτερον, συντηρών συντήρησον αυ

τούς ετεσι πολλοΐς, χρόνοις ε'ιρηνικοΐς, έκτελούντας

αύτους την ύπο σου έμπεπιστευμένην άγ/αν σου άρχιε-

ρωσύνην, κατά το αγιον κα) μακάριόν σου θέλημα

όρθοτομούντας τον λόγον της αληθείας. Μνησθητι δε

κα) των απανταχού ορθοδόξων επισκόπων, πρεσβυτέρων,

διακόνων, υποδιακόνων, άναγνωστων, ψαλτων, μονα

ζόντων, άειπαρθένων, χηρών, λαϊκών. Μνησθητι, Κύ

ριε, της αγίας Χριστού τοΟ Θεού ημών πόλεως, κα) της

βασιλευουσης, και της πόλεως ημών ταύτης, πάσης

πόλεως κα) χώρας, κα) τών εν όρθοδόξω πίστει Χριστου

ο'ικούντων εν αύταις, ε'ιρηνης και ασφαλείας αύτών.

Μνησθητι, Κύριε, πάσης ψυχής Χριστιαιής θλιβομένης

και καταποιουμένης, έλέους ΘεοΟ και βοηθείας έπιδεο-

μένης, κα) επιστροφής τών πεπλανημένων. Μνησθητι,

Κύριε, τών εν αιχμαλωσία τών άδελφών ήμών' δος

αύτοΐς εν έλέει κα) ο'ικτιρμοΐς ειναι εναντίον πάντων

των α'ιχμαλωτευσάντων αυτους. Μνησθητι, Κύριε, κα)

ήμών τών αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου, κα) τάς

αμαρτίας ήμών έξάλειψον, ώς αγαθος κα) φιλάνθρω

πος Θεός. Μνησθητι, Κύριε, κα) έμοΐι του ταπεινού

κα) αμαρτωλού και άναξιου δούλου σου, κα) τάς άμαρ
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τίας μου έξάλεο^ον, ως φιλάνθρωπος Θεός. Συμπά-

ρεσο δε ημΐν λειτουργοΰσι τω παναγίω σου όνόματι.

Τας επισυναγωγας ημων, Κύριε, εύλόγησον. Την ει-

δωλολατρείαν τέλεον έκρίζωσον απο τού κόσμου. Τον

Σατανάν και πάσαν αύτού την ένέργειαν κα) πονηρίαν

σύντριψον ύπο τούς πόδας ημων. Τους εχθρούς της

εκκλησίας σου, Κύριε, ως πάντοτε, κα) νυν ταπείνωσον.

Τυμνωσον αύτών την ύπερηφανιαν' δειξον αύτοΐς εν

τάχει την άσθένειαν αύτων' τας επιβουλας αυτών κα)

τάς πανουργιας άς ποιούσι κα& ημων άπράκτους ποί-

ησον. Εξεγέρθητι, Κύριε, κα) διασκορπισθήτωσαν οΙ

εχθροί σου, κα) φυγέτωσαν ε'ις τα όπίσω πάντες οι

μισούντες το ονομά σου τον άγιον. Τον δε λαόν σου

τον πιστον και όρθόδοξον [εύλόγησον], επ' εύλογιας

χιλίας χιλιάδας κα) μυρίας μυριάδας, ποιοΐιντας το

θέλημά σου το άγιον.

Ό δ ι.ά κον ο ς. Οι καθημενοι άνάστητε.

Ό ιερευς λέγει ε ύ χη ν.

Αυτρωσαι δεσμιους, έξέλου τους εν άνάγκαις, πει

νώντας χόρτασον, όλιγοφυχρύντας παρακάλεσον, πε

πλανημένους έπίστρεψον, έσκοτισμένους φωταγώγησον,

πεπτωκότας εγειρον, σαλευομενους στηριξον, νενοσηκό-

τας Ίασαι' πάντας, άγαθε, εις την όδον της σωτηρίας

σύναφον, και αύτους * * * τη αγία σου ποιμνη' ημάς

δε ρΐισαι από τών άνομιών ημών, φρουρος ημών κα)

άντιληπτωρ κατά πάντα γενόμενος.

Ό διάκονος. Ε'ις άνατολήν.

Κα) κλίνει ό ιερεύς κ α) ευχεται.

Συ γαρ ει ό ύπεράνω πάσης άργης κα) εξουσίας κα)

δυνάμεως κα) κυριότητος, κα) παντος ονόματος ονομα

ζομενου, ου μόνον εν τω αιώνι τούτω, άλλα και εν τώ

μέλλοντι.
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Σο) παραστήκουσι χι'λιαι χιλιάδες κα) μύριαι μυριάδες

αγιων αγγελων κα) αρχαγγέλων στρατιαι. 2οι πα-

ραστηκουσι τά δύο τιμιωτατά σου ζωα, τά πολκόμματα
χερουβ)μ, και τά έξαπτέρυγα σεραφείμ, α ουσ) μεν

πτέρυξι τα πρόσωπα καλύπτοντα και δυσ) τους πόδας,

και δυσιν Ιπτάμενα, κέκραγεν ετερον προς το ετερον

άκαταπαυστοις στόμασι και άσιγήτοις θεολογίαις, τον

έπινίκιον κα) τρισάγιον ΰμνον αδοντα, βοωντα, δοξο-

λογούντα, κεκραγότα, κα) λέγοντα τη μεγαλοπρεπεΐ

σου δόξη.

Αγιος, άγιος, άγιος Κύριος σαβαωθ' πληρης ό ουρα

νος κα) ή γη της άγι'ας σου δόξης. Γ Ε κ φ ω ν ω ?.]

Πάντοτε μεν πάντας άγιάζη, άλλα κα) μετά πάντων

των σε άγιαζόντων, δέξαι, Δέσποτα Κύριε, κα) τον

ήμέτερον άγιασμον, συν αύταίίς ύμνούντων κα) λεγόν

των,

Ό λαός.

"Αγιος, άγιος, άγος Κύριος.

Ό Ιερεύς σφραγίζει τά αγια, λέγων.

Πληρης γαρ εστιν ώς άληθως ό ουρανος κα) ή γη της

άγιας σου δόξης διά της επιφανείας του Κυρίου κα)

Θεού κα) Σωτήρος ήμων Ιησού Χριστου' πλήρωσον, ό

Θεος, κα) ταύτην την θυσίαν της παρά σου εύλογίας,

δια της έπιφοιτησεως του παναγιου σου Πνεύ

ματος "Οτι αύτος 6 Κύριος και ό Θεος και παμ-

βασιλεύς ήμων Ιησούς ό Χριστος τη νυκτ) ή παρε-

δίδου εαυτον ύπέρ των άμαρτιων ήμων, κα) τον υπέρ

πάντων ύψΥστατον * *~ * βάνατον σαρκ), συνανακλι-

θέις μετά των άγίων αύτού μαθητων κα) άποστόλων,

λαβων άρτον μετά των άγίων κα) άχράντων κα) άμώ

μων αύτού χειρών, άναβλέψας εις τον ίδιον Πατέρα,

Θεόν δε ήμων κα) Θεον των ολων, εΰχαριστ^σας, εύλο
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γησας, άγιάσας, κλάσας, διέδωκε τοις άγίοις κα) μακα-

ριοις αυτοΐι μαθηταις και αποστόλοις, είπων,

Έ κφώ ν ως.

Λάβετε, φάγετε.

Ο δ ι ά κ ο ν ο ς. Εκτείνατε.

Ό Ιερεύς έ κ φ ώνως.

Τουτο γάο εστι το σώμά μου, το ύπερ υμών κλώμε-

νον και διαδιδόμενον ε'ις αφεσιν αμαρτιων.

Ο λ α 6 ς. Αμήν.

Ο ιερευς λεγει ε π ε υ χ ό μενος.

Ωσαύτως κα) το ποτήριον μετά το δέιπνήσαι λαβων,

κα) κεράσας εξ οίνου κα) υδατος, άναβλέψας ε'ις τον

ούρανον πρός σε τον Ίδιον Πατέρα, Θεοι/ δε ημώυ και

Θεοι/ των ολων, ενχαριστησας, εύλογησας, πλησας

Πνεύματος αγίου, μετέδωκε τοΐς άγίοις και μακαρίοις

αύτού μαθηταΐς και άποστόλοις, ειπων,

Ε κ φ ω ν ω ς.

Πιετε εξ αύτού πάντες.

Ό διάκονος. "Ετι εκτείνατε.

Ό Ι ε ρ ε υ ς ε κ φ ω ν ω ς.

Τουτο 'γαρ εστι το αίμά μου, το της καινης διαθήκης,

το ύπερ ημών και πολλών εκχεόμενον κα) διαδιδόμενον

ε'ις άφεσιν αμαρτιών.

Ό λα 6 ς. Αμήν.

Ο Ιερεύς ευχεται ουτως.

Τουτο ποιείτε ε'ις την εμην άνάμνησιν. Όσάκις γαρ

άν εσθιητε τον αρτον τούτον, π'ινητε δε και ποτήριον

τούτο, τον εμον θάνατον καταγγέλλετε, κα) την έμήν

άνάστασιν κα) άνάληψιν ομολογεΐτε, ά'χρις ου άν ελθω.



26 τηε ΐΛτυκογ οκ

Τον θάνατον, Δεσποτα Κύριε παντοκράτορ, επου

ράνιε βασιλεύ, του μονογενους σου Ύ'ιού, Κυριου δε και

Θεου κα) Σωτηρος ημών Ιησού Χριστου καταγγελ-

λοντες, και την τριημερον κα) μακαρίαν αύτού εκ νεκρών

άναστασιν όμολογούντες, και την εις ουρανους άνά-

ληψιν όμολογούμεν, κα) την εκ δεξιών σου του Θεού

κα) Πατρος καθέδραν, κα) την δευτέραν κα) φρικτην

κα) φοβεράν αύτού παρουσίαν άπεκδεχόμενοι, εν %

μέλλει ερχεσθαι κρΐναι ζώντας κα) νεκρους εν δικαιο

σύνη, κα) άποδούναι [έκάστω κατά τά εργα αύτοΰ],

σοι, Κύριε 6 Θεος ημών, τά σα εκ τών σών δώρων

προεθηκαμεν ένώπιον σου.

Και δεόμεθα κα) παρακαλούμέν σε, φιλάνθρωπε άγα-

θε, εξαπόστειλον εξ ύψους του αγιου σου, εξ ετοίμου

κατοικητηρίου σου, εκ τών άπεριγράπτων κόλπων, αύ

τον τον Παράκλητον, το Πνεύμα της άληθείας, το

αγιον, τον κύριον, το ζωοποιον, το εν ιόμω και προφη-

ταις κα) άποστόλοις λαλησαν, το πανταχού παρον και

τά πάντα πληρούν, ενεργούν τε αύτεξουσιως, ού διακο-

νικώς, έφ' ους βούλεται, τον άγιασμον εύδοκία τη ση,

το άπλούν την φύσιν, το πλημερές την ένεργειαν, την

τών θείων χαρισμάτων πηγήν' τό σοι όμοούσιον' το εκ

σου έκπορευόμενον' το σύνθρονον της βασιλείας σου,

κα) του μονογει'οΟς σου ΎΙού, του Κυρίου κα) θεού κα)

Σωτηρος ημών Ιησού Χριστού.

"Ετι δε έφ' ημάς κα) έπ) τους άρτους τούτους κα) επι

τα ποτήρια ταύτα το Ώνεύμά σου το άγιον [κατάπεμ-

ψον], ίνα αύτά άγιάση κα) τελειώση, ώς παντοδύ

ναμος Θεος, [^Εκφωνω ς~] κα) ποιηση τον μεν αρτον

σώμα.

Ό λαός. Άμην.

Ό Ιερεύς ε κ φ ώ ν ω ς.

Το δε ποτηριον, αίμα της καινης διαθηκης, αύτού του
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Κυρίου κα) Θεού και Σωτήρος, και παμβασιλέως ημών

Ίησου Χριστού.

Ό δ ι ά κ ο ν ο ς. Κατέλθετε οΙ διάκονοι.

Ό Ιερευς ε κ φ ώ ν ω ς.

"Ίνα γένωνται πάσιν ήμιν το?γ έί; αύτων μεταλαμ

βάνουσα, ε'ις πίστιν, εις νηψιν, ε'ις ΐασιν, εις σωφρο-

σύνην, ε'ις άγιασμόν, ε'ις επανανέωσιν ψυχής, σώματος,

κα) πνεύματος, ε'ις κοινωνίαν μακαριότητας ζωής α'ιωνίου

κα) άφθαρσίας, ε'ις δοξολογίαν του παναγίου σου ονό

ματος, ε'ις αφεσιν αμαρτιών' Ίνα σου κα) εν τούτω,

καθως κα) εν παντ), δοξασθή κα) ύμνηθη κα) άγιασθή

το πανάγιον κα) εντιμον κα) δεδοξασμένον σου ονομα

συν Ίησού Χριστώ κα) άγίω Πνεύματι.

Ο λαός. Ωσπερ ην κα) εστίν.

Ό Ιερεύς. Ε'ιρήνη πάσιν.

Ό ο ι ά κον ο ς. Προσεύξασθε.

Ό Ι ε ρευ ς ε υ χ ε τ α ι καθ' εαυτόν.

Θεε φωτος, γεννήτορ ζωής, αρχηγέ χάριτος, ποιητά

αιώνων, θεμελιωτά γνωσεως, δωρητά σοφίας, θησαυρε

άγιωσύνης, διδάσκαλε εύχών καθαρών, ψνχης εύερ-

γέτα, ό τοΐς όλιγοψύχρις ε'ις σε πεπειθώσι διδούς ά

επιθυμούσιν αγγελοι παρακύψαι' ό άναγαγω!/ ημάς

εξ άβύσσου ε'ις φώς, 6 δούς ήμιν εκ θανάτου ζωήν, 6

χαρισάμενος ήμιν έκ δουλείας έλευθερίαν, ό το εν ήμίν

σκότος της αμαρτιας δια τής παρουσιας του μονογενους

σου Ύίού λύσας, αυτός και νυν, Δεσποτα Κύριε, 5ιά της

έπιφοτησεως του παναγιου σου ΐΙνεύματος, καταύγα-

σον τους οφθαλμους τής διανοίας ήμών, εις το μεταλα-

βεΐν άκατακριτως τής αθανάτου και έπουρανιου ταύτης

τροφής' κα) άγίασον ημάς όλοτελώς ψυχί}, σώματι, κα)

πνενματι, ινα μετά τών αγίων σου μαθηιών κα) απο

στόλων ε'ιπωμεν σο) την προσευχην ταύτην, το

Πάτερ ήμών ό εν τοΐς ούρανοίς, κ α) τ ά εξής.



%β τηε ι,ιτυκογ ορ

Έ κ φ ώ ν ω ς.

Και καταξίωσον ημάς, Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε,

μετα παρρησίας, άκατακρίτως, έν καθαρά καρδία, ψ^χ^

πεφωτισμένη, έν άπαισγύντω προσώπω, ήγιασμενοις

χείλεσι, τολμάν έπικαλείσθαί σε τον έν τοις ούρανοΐς

άγιον Θεον Πατέρα, και λέγειν'

Ό λαός.

Πάτερ ημων ό έν τοΐς ουρανοΊς, κ. τ. λ.

Ό Ιερευς ευχεται.

-Ναι Κύριε, Κύριε, μη εισενέγκης ημάς ε'ις πειρασμον,

άλλα ρύσαι ημάς άπο του πονηρου. Ο'ώεν γάρ ή

πολλη σου εύσπλα'γχνία, οτι ού δυνάμεθα ύπενέ'γκειν

δια την πολλην ημών άσθένειαν' άλλα ποίησον συν τω

πειρασμω κα) έκβασιν, του δύνασθαι ημάς ύπενεγκεΐν.

2υ γαρ έδωκας ημΐν έξουσίαν πατεΐν έπάνω οφεων κα)

σκορπίων, και επι πάσαν την δυναμιν του εχθροί).

[Έ κ φ ώ ν ω ς.~\ "Οτι σου εστιν ή βασιλεία και ή

δυναμις.

Ο λαός. Άμην.

Ό Ιερεύς. Ειρήνη πάσιν.

Ο διάκονος.

Τάς κεφαλας ύμ7ν τω Ιησού κλίνατε.

Ό λ α ό ς. Σο), Κύριε.

Ό Ιερεύς έπ εύχετ αι.

Δέσποτα Κύριε 6 Θεος, 6 παντοκράτωρ, ό καθήμενος

έπ) των χερουβιμ, κα) δοξαζόμενος ύπο των σεραφίμ'

6 έξ ύδάτων ούρανον σκευάσας, κα) τοΐς των άστέρων

χοροίς κατακοσμήσας- ό έν ύψίστοις ασωμάτους αγ

γέλων συστησαμενος στρατιάς προς άεννάους δοξολο

γίας' σο) έκλίναμεν τον αυχέι'α των ψυχών κα) των
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σωμάτων ημών, το της δουλειας πρόσχημα σημαίνοντες,

κα) δεόμεθά σου, τας σκοτοειδεΐς της αμαρτίας εφόδους

εκ της ημών διανοίας άπέλασον, κάϊ τάίς του άγίου σου

Πνεύματος θεοειδεσιν αύγαις τον ήμέτερον νουν κατα-

φαιδρυνον, οπως τη γνώσει σου πληθυνόμενοι, άξ'ιως

μετάσγριμεν των προκειμένων ημΐν αγαθών, του αχράν

του σώματος, και του τιμίου αίματος του μονογενους

σου ΎΙου, του Κυρίου κα) Θεού κα) Σωτήρος ημών

Ίησού Χριστού, συγγωρών ήμΐν πάν είδος αμαρτιών,

δια την πολλην κα) άνεξιχνίαστόν σου αγαθότητα,

χάριτι και ο'ικτιρμοΐς κα) φιλανθρωπία του μονογενούς

σου ΎΙυύ. [Έ κ φ ώ ν ω ς.] Δι' οΰ κα) μεθ' ου σοι η

δόξα κα) τό κράτος συν τω παναγίω κα) άγαθώ κα)

ζωοποιώ Πνευματι,

Ό ιερεύς. Ε'ιρήνη πάσιν.

Ό διάκονος.

Μετα φόβου Θεου \πρόσχωμεν\.

Ο ιερευς ε υ χ ε τ α ι.

"Αγιε, υψιστε, φοβερε, ό εν άγίοις άναπαυόμενος,

Κύριε, αγίασον ημάς τω λόγω της σης χάριτος, κα) τϊ)

έπιφοιτήσει του παναγίου σου Πνεύματος. Συ γαρ

είπας, Δεσποτα, Χγιοι εσεσθε, οτι εγω άγιος ε'ιμι. Κύ

ριος ό Θεος ημών, άκατάληπτε Θεού Λόγε, τω Πατρι

κα) τω αγιψ Πνευματι ομοούσιε, συναιδιε, κα) σύναρχε,

πρόσδεξαι τον άκηρατον υμνον, συν τοΐς χερουβιμ κα)

σεραφ)μ, κα) παρ' εμού του αμαρτωλου κα) άναξίου

δούλου σου, εξ αναξίων μου χειλέων βοώντα κα) λέ

γοντα,

Ό λαός. Κύριε έλέησον. Κύριε έλέησον. Κύριε

έλέησον.
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Ό ι ε ρ ευ ς εκφώνως.

ΤΑ ΆΓΙΑ ΤΟΙΣ ΆΓΙ012.

Ό λαός.

Εις Πατηρ αγιος, εΐς ΧΙος οίγιος, εν Πνεύμα άψον,

ε'ις ενότητα Πνεύματος αγίου. Αμήν.

Ό δ ι ά κ ο ν ο ς.

Υπέρ σωτηρίας κα) αντιλήψεως.

Ό ιερεύς ιτφ ρ α γ ίζων τον λα ο ν εκ

φώνως.

Ό Κύριος μετά πάντων.

Και κλάνει ό ιερεύς τον άρτο ν, κ α)

λεγει.

Αινεΐτε τον Θεον εν τοΐς [άγίοις, κ α) τά εξης

του ψαλμου].

Και μελίζει 6 Ιερεύς λέγων τοΐς π α-

ρ ο ύ σ ι ν.

Ό Κυριος ευλογησει και συνδιακονήσει, διά της

μεγάλης, κ. τ. λ.

Και λέγει ό ιερεύς.

Κελεύετε.

Ό κλή ρ ο ς.

Το ΠνεΟμα το όίγιον κελεύει κα) άγιάζει.

Ό ί ε ρ ε ύ ϊ'

Ίϊου ηγιασται κα) τετελείωται.

Ό κληρος.

Εις Πατήρ άγιος' τρίς.

Και λέγει ό ίερεύς.

Ό Κύριο^ μετά πάντων.

Ό κλη ρ ο ς.

Και μετά του πνεύματος σου.
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Ό Ιερεύς λέγει.

Αυτος εύλόγησεν αυτόν.

Και μεταλαμβάνει 6 ιερευς,

Ευχή.

Της κατά φιλανθρωπίας.

"Α λ λ ω ς.

1 Ον τροπον έπιποθεΐ ή ελαφος επ) της πηγής.

Και οταν με τ α δ ι δ οΐ τω κλήρω, λέγει.

Σωμα αγιον.

Και ε 'ι ς το π οτή ριον λέγει.

Αίμα τίμιον του Κυρίου κα) Θεού κα) Σωτήρος ημων.

Και /μ ε τ α το πλη ρ ω σ αι, λέγει ό διά

κονος.

Επ) προσευχην στάθητε.

Ο ιερευς.

Ειρηνη πάσιν.

Ό διάκονος.

Προσεύξασθε.

Ό Ιερευς ευχεται την εύχαριστίαν.

Εύχαριστούμέν σοι, Δέσποτα Κύριε ο Θεος ήμών,

επ) τη μεταληψει των άγίων, αχράντων, άθανάτων,

κα) επουρανίων σου μυστηρίων, ων εδωκας ήμΐν επ)

ευεργεσία κα) αγιασμώ κα) σωτηρία των ψυνών κα)

των σωμάτων ήμων, κα) δεόμεθα κα) παρακαλοΰμέν σε,

φιλάνθρωπε,^ άγαθέ Κύριε, χάρισαι ήμΐν την κοινωνίαν

του άγίου σώματος κα) του τιμίου αίματος του μονογε

νους σου ΥΙού, ε'ις πίστιν άκαταίσχυντον, εις άγάπην

άνυπόκριτον, ε'ις πλησμονήν θεοσεβείας, ε'ις άποτροπήν

εναντίου, ε'ις περιποίησιν τών εντολών σου, ε'ις έφόδιον
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ζωης α'ιωνιου, εις άπολ,ογίαν εύπρόσδεκτον την επι του

φοβερου βήματος του Χριστου σου' \_έκφώνως~\

δι ού κα) μεθ' ου, σο) ή δόξα και το κράτος, συν τω

παναγίψ κα) άγαθώ κα) ζωοποιό» σου Πνεύματι.

Είτα 6 Ιερεύς στρέφεται προς τον Χα ο ν,

λεγων.

"ΑναΙ- μέγιστε, κα) τω Πατρ) σύναρχε, 6 τω σω

κράτει τον αδην σκυλεύσας, και τον θάνατον πατήσας,

κα) τον 'ισχυρον δεσμεύσας, και τόν Αδάμ εκ τάφου

άναστήσας τη θεουργικη σου δυνάμει κα) φωτιστικη

αιγλη της σης άρρητου θεότητος, αύτος, Δέσποτα, δια

της μεταλήψεως του άχράντου σου σώματος κα) του

τιμίου σου αιματος εξαπόστειλον τον άόρατόν σου

δεζιαν, την πλήρη εύλογιων, και παντας ημάς εύλόγη-

σον, ο'ικτείρησον, σθένωσον τη θεΐκη σου δυνάμει, και

περίελε άφ' ημών την κακοηθη κα) άμαρτάδα σαρκικής

επιθυμίας έργασιαν' καταύγασον τους νοητούς ημών

οφθαλμους της περικειμένης ζοφεράς ανομίας, σύναψον

ήμάς τω παμμακαρίστω, τω εύαρεστήσαντι σοι συλ-

λόγω. οτι δια σου και συν σοι τω Πατρ) κα) τω πανα-

γίω Πνεύματι πάς ϋμνος πρέπει, τιμη, κράτος, προσκύ-

νησις τε κα) εύχαριστία, νυν κα) άε) κα) ε'ις τούς

αιώνας τών α'ιώνων.

Ό διάκονος. Πορεύεσθε εν ειρηνη.

Ό λαοί. Έν ονόματι Κυρίου.

Ό Ιερεύς έ κφώνως.

Ή αγάπη τοΟ ΘεοΟ κα) Πατρος, ή χάρις του ΎΙου,

Κυρίου δε ήμών Ίησού Χριστού, ή κοινωνία κα) ή δω

ρεά του παναγιου Πνεύματος ειη μετά πάντων ημών,

νυν κα) άε) κα) ε'ις τους α'ιώνας τών αιώνων.

Ό λαός. Αμήν.

Έ,ΐη το ονομα Κυρίου εύλογημένον.
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Ό Ιερευς επειίχεται εν τω διακονικά

λεγων.

"Εδωκας ήμΐν. Δέσποτα, τον αγιασμον εν τη μετου-

σία τοΟ παναγίου σώματος και τοί τιμίου αίματος του

μονογενους σου ΥίοΟ- δος ημιν την 'χάριν και την δω

ρεάν του παναγίου Πνεύματος, κα) φύλαξον ημάς

άμώμους εν τω βίω, και όδήγησον εις την τελείαν άπο-

λύτρωσιν και υΙοθεσίαν, κα) ε'ις τάς μέλλουσας αιωνίους

απολαύσεις. Συ γαρ ει 6 αγιασμος ημών, κα) σο) την

δόξαν άναπέμπωμεν, τω Πατρ) κα) τω Υίώ κα) τω άγίψ

ΐΙνεύματι, νυν κα) άε) κα) εις τους α'ιώνας των α'ιώνων.

Ό λαός. Άμην.

Ό Ιερεύς. Ειρήνη πάσιν.

Ό λαός. Κα) τω πνεύματί σου.

Και απολύει λέγων.

Εύλογείτω 6 Θεος 6 εύλογων κα) άγιάζων κα) σκε

πων κα) διατηρών πάντας ήμάς δια της μεθέξεως των

αγίων αυτού μυστηρίων, 6 ών εύλογητος ε'ις τους α'ιώνας

τών α'ιώνων. Αμην.
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NOTES.

Page 11, line 3. This is the Lltile Entrance: the Great

Entrance being that of the Elements, page 15.

Page 11, line 9. The three Liturgical hymns in the

Eastern Church are, The Ter Sanctus, given here ; the

Cherubic hymn, at the bottom ofpage 14; and the Angelic,

which Western writers frequently call the Ter Sanctus,

page 24, line 11.

Page 12, line 5. The "Apostle:" that which we call the

Epistle.

Page 13, line 9 from the bottom. The Stichos, a short

varying versicle and response, answers virtually to that

which is called ihe Alleluia in ihe Consiantinopolitan riie;

to the Gradual in the Roman, though that precedes the

Gospel ; to the Lauda in the Mozarabic. It is not agreed

what is meant by the Rubric, Tlie Deacon says the three.

Some imagine it to signify three collpcts here to be re

cited ; others, a hymn with that beginning : for example,

" The Three Persons in one Godhead," &.c.

Page 13, last line. The Pope—that is, of Alexandria :

the technical title of the Bishop of that city, as well as of

Rome. Eastern Canonists make Patriarch the proper

appellation of the Bishop of Antioch, and Archbishop of

him of Constaniinople.

Page 15, line 9 from the bottom. The rechnical expres

sion for the reciial of the prayer, while the kiss of peace

was being given by the men to the men, and the women

io the women.

Page 17, line 15. Here begins the second great division

of the Liiurgy, the Anaphora.

Page 17, line 4 from the bottom. The insertion of the

Great Intercession for Quick and Dead in this place is

(see Preface) the peculiarity of this Liturgy.
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Page 19, line 11. Notice the mention of the mines—

that is, with reference to the Christians condemned to work

in them—as a proof ofthe extreme antiquity of this prayer.

Page 21, line 5. These references to 8. Mark, and to

the Blessed Virgin, are clearly later insertions.

Page 21, line 18. The Diptychs of the departed: that

is, the record of the names of former Bishops and other

distlnguished personages connected with the See. The

fierce disputes regarding the erasure from, or retention in,

the Diptychs of a particular name, as a test of orthodoxy,

especially between Rome and Constantinople, are well

known to all students of Ecclesiastical history.

Page 26, line 10. The words within the brackets I have

added from the cognate Liturgy of S. Cyril.

Page 28, line 10. This is the short prayer against

temptation, whlch occurs in all Liturgies after the Lord's

Prayer (the Clementine only excepted, where the Lord's

Prayer itself is not found,) and which is called the Embo-

lismus.

Page 28, line 7 from the bottom. Thls is called the

Prayer of Intense Adoration, and answers to the worship

paid by the Western Church at the Elevation of the Host.

Page 30, line 2. The Sancta Sanctis, a component

part of all Eastern Liturgies, as well as of the Mozarabic

and Gallican; and so frequently referred to by the

Fathers. But for the extraordinary interpretation which

a late able writer would affix to the expression, it would

be needless to observe that the sense has always been

understood, as it still is understood, by the Eastern Church,

"Holy things for holy persons:" and never "The Holy

things are lifted up to the holy places."

Page 33. This last prayer is a manifest addition, taken

from some other Office, and having no business here.
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PREFACE.

The Liturgy of S. James may claim the first place for

value among all the primitive Liturgies. The direct

parent of those of S. Basil and S. Chrysostom, it is itself

still said in some of the islands of the Archipelago on

S. James's Day.

There are but two MSS., with the fragment of a third,

from which the ancient text is derived. The first of these,

belonging to the Basilian Library at Rome, was written at

Antioch during the twelfth century : the second appears

to have been transcribed in Mount Sinai during the

tenth. The earliest edition was published at Rome in

1526, by Demetrius Ducas ; then we have the Paris

edition of 1560; then the reprints in the Bibliotheca

Patnim, the Codex Apocryphus Novi Testamenti, and

the Codex IAturgicus of Assemann. Bishop Rattray

published, in 1742, " The Ancient Liturgy of the Church

at Jerusalem ;" or S. James's, restored, as he conceived,

to its original purity by the omission of later insertions :

a valuable work, from the collation of parallel passages

in the other primitive Llturgies, though the supposed

restoration is unsatisfactory enough. Then follow Mr.

Trollope's " Greek Liturgy of S. James, with an English

Introduction and Notes " (Edinburgh, 1848) ; my own
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edition in the Tetralogia Liturgica ; and finally, Dr.

Daniel's, in his Codex Liturgicus, who has done me the

honour of quoting largely from my notes.

The present edition is not an exact reprint of any of

the above-mentioned, as further consideration has induced

me to prefer one or two readings which I had rejected in

the Tetralogia.

The Liturgy of S. Clement, with God's help, will be

the next to follow.

Sackyille College, Jvne 9ih, 1858.
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ΚΑΙ ΑΔΕΛΦΟΘΕΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ.

Ό Ιερευς.

'ΕΝ πληθει αμαρτιων μεμολυσμενον με. μη έξουδενώ-

σης, δέσποτα Κύριε 6 Θεος ήμών' 'ιδου γαρ προσήλθον

τω θειω τουτω και επουρανιω μυστηρίφ σου, ουγ ώς

αξιος ύπάρχων' άλλ' ε'ις την σην άφορων άγαθότητα,

άφίημί σοι την φωνην, Ο Θεος Ιλάσθητί μοι τω άμαρ-

τωλω' ημαρτον ε'ις τον ουρανον και ενώπιόν σου, κα)

ουκ ειμ) αξιος άντοφθαλμησαι τη ιερα σου ταύτη κα"ι

πνευματικη τραπέζη, έφ' ή 6 μονογενης σου Ύ'ώς κα)

Κυριος ημών Ίησοΐις Χριστος έμο) τω άμαρτωλώ, κα)

πάση κηλΐδι κατεστιγμένω, μυστικώς πρόκειται εις

θυσίαν. Διο ταύτην σοι την Ικεσίαν κα) εύχαριστίαν

προσάγω, του καταπεμφθηναί μοι το Πνευμά σου το

Παράκλητον ενισχυον και καταρτιζον με προς την

λειτουργίαν ταύτην, κα) την παρά σου μοι τω λαώ

έπαγγελθεΐσαν φωνην, άκατακρίτως ταύτην άποφθέγ-

ξασθαι καταξίωσον, εν Χριστώ Ίησου τω Κυρίω ήμών,

μεθ' ου εύλογητος ε'ι, συν τω παναγίω κα) άγαθώ κα)

ζωοποιώ κα) όμοουσίω σου Πνεύματι, νυν κα) αει κα)

ε'ις τους αιώνας τών α'ιώνων. Άμην.

Ευχη της παραστάσεως.

Δόξα τω Πατρι και τω Ύ'ιώ και τω άγίω Πνεύματι,

τω τριαδικώ κα) ένιαίφ φωτι της θεότητος, της εν τριάδι

μοναδικώς ύπαρχούσης, κα) διαιρουμενης άδιαιρέτως'

τριάς γαρ εις Θεος παντοκράτωρ, ου την δόξαν οι ου

ρανο) διηγουνται, ή δε γη την αυτου δεσποτείαν, κα) ή

£
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θάλασσα το αυτου κρατος, κα) πάσα αισθητη και νοη

τη κτίσις την αυτου μεγαλειότητα κηρύττει 'πάντοτε-

οτι αύτώ πρέπει πάσα δόξα, τιμη, κράτος, μεγαλωσύνη

τε και μεγαλοπρέπεια, νυν και άε) και ε'ις τους αιωνας

των α'ιώνων. Άμην.

Ε ι5 χ ^ του θ υ μιά μ ατος της εισόδου της

ενάρξεως.

Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ώ Θεού Λόγε, 6

εκουσίως εαυτον θυσίαν αμωμον έπ) σταυρου τω Θεώ

κα) Πατρ) προσαγαγών, 6 διφυης άνθραξ, 6 τ% λαβίδι

των του προφητου χειλέων ανάμενος, και τάς αμαρ

τίας αύτού άφελόμενος, όίψαι κα) ημων των αμαρτωλων

τών αισθησεων, και καθάρισον ημάς από πάσης κηλΐδος,

κα) παράστησον ημάς αγνούς τω αγίω σου θυσιαστηρίω

του προσενέγκαι σοι θυσίαν α'ινέσεως' κα) πρόσδεξαι

άφ' ημών τών αχρειων δούλων σου το παρον θυμίαμα,

εις όσμην ευωδίας' κα) εύωδίασον ημών το δυσώδες της

ψυχης κα) του σώματος' και άγίασον ημάς τη άγια-

στικη δυνάμει του παναγίου σου Πνεύματος' συ γαρ ει

μόνος αγιος, ό άγιάζων κα) τοΐς πιστοΐς μεταδιδόμενος'

κα) πρέπει σοι η δόξα συν τω άνάρχω σου Πατρ), κα)

τω παναγ/ω και άγαθώ κα) ζωοποιώ σου Πνευματι, νυν

κα) άε) κα) εις τους αιώνας τών αιωνων. Άμην.

Εύχη της ενάρξεως.

Εύεργέτα βασιλευ τών αιώνων, κα) της κτίσεως

άπάσης δημιουργέ, πρόσδεξαι προσιούσάν σοι δια του

Χριστού σου την έκκλησίαν σου' έκάστω το συμφέρον

έκπλήρωσον αγαγε πάντας εις τελειότητα, και άξίους

ημάς άπέργασαι της χάριτος του αγιασμού σου, έπισυν-

άγων ημάς εν τη αγία σου έκκλησία, ην περιεποιησω

τω τιμίω αΐματι του μονογενούς σου Υιού, Κυρίου δε

κα) Σωτηρος ημών Ιησού Χριστού, μεθ' ού εύλογητος
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ει κα) δεδοξασμένος συν τω παναγίω κα) άγαθώ κα)

ζωοποιώ σου ΙΙνεύματι, νυν κα) άε) κα) ε'ις τους αιωνας.

Αμήν.

Ο διάκονος.

Ετι του Κυρίου δεηθώμεν.

Ό Ιερευς, εύχην του θυμιάματος της

εισόδου της συνάξεως.

Ό Θεος 6 προσδεξάμενος ΆβεΑ τα δωρα, Νώε κα)

Αβραάμ την θυσίαν, Άαρων κα) Ζαχαρίου το θυμιαμα,

πρόσδεξαι κα) εκ χειρός ημων των αμαρτωλών το

θυμίαμα τούτο ε'ις όσμην ευωδίας κα) αφεσιν των αμαρ

τιών ημών, κα) παντος του λαού σου, οτι ευλογημένος

ύπάρχεις, κα) πρέπει σοι ή δόξα τω Πατρι κα) τω ΎΙω

κα) τω άγίω Πνεύματι, νυν κα) άεί.

Ο διάκονος.

Κύριε εύλόγησον.

Ό Ιερεύς ε π εύχεται.

Ό Κύριος κα) Θεος ημών Ιησούς Χριστος, ό δι'

ύπερβολην άγαθότητος κα) ακατάσχετον ερωτα σταυ

ρωθεις, κα) λόγχη κα) ηλοις παρηναι μη άπανηνάμενος'

6 την κρυφίαν κα) έπίφοβον ταύτην τελετην, ε'ις άνάμ-

νησιν α'ιωνίαν ήμΐν εκτενη παρασυρμενος' εύλογησαι

την εν Χριστώ τω Θεώ διακονίαν σου, και εύλογησαι

την εισοδον ημών, κα) εντελώς τελειώσαι την παρά-

στασιν της λειτουργίας ημών ταύτης, τη άφάτω αυτού

εύσπλαγχνία, νυν κα) άε) κα) εις τους αιώνας τών

αιώνων. Άμην.

Εύχη άποκριτικη παρά του διακόνου.

' Ο Κύριος εύλογησαι κα) άξιώσαι ήμάς σεραφικώς

δωροφορησαι, κα) προσασαι την πολυύμνητον ωδην του

ένθεαστικού κα) τρισαγίου, τω άνενδεεΐ κα) ύπερπληρει

πάσης της άγιαστικής τελειότητος, νυν και άεί.

ε2
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Είτα αρχεται ά ε ι δ ε Γ ν 6 διάκονος εν τ §

β Ι σ 6 δ ω.

Ό μονογενης Υίος κα) λόγος του Θεου αθάνατος

ύπάρχων, καταδεξάμενος δια την ήμετέραν σωτηρίαν

σαρκωθηναι εκ της αγίας θεοτόκου και άειπαρθένου

Μαρίας, άτρέπτως ένανθρωπησας, σταυρωθείς τε,

Χριστέ ό Θεος, θανάτω θάνατον πατήσας, εις ων της

αγίας Τριάδος, συνδοξαζόμενος τώ Πατρ) κα) τω άγίω

ΙΙνεύματι, σώσον ημάς.

Ο ιερευς λέγει την ευχη ν τ α ύ τ >; ν από

των πυλών ε ως του θυσιαστηρίου.

Ό Θεός ό παντοκράτωρ ό μεγαλώνυμος Κυριος, ό

ίούτ ήμΐν εισοδον εις τά άγια των αγίων, δια της επι

δημίας του μονογενους σου ΎΙου, Κυρίου δέ και @εού

κα) ~Σωτηρος ημών Ίησου Χ,ριστού, Ικετεύομεν και πα-

ρακαλούμεν την σην άγαθότητα, επειδη εμφοβοι κα)

εντρομοί έσμεν, μέλλοντες παρεστάναι τω άγίψ σου

θυσιαστηρίω, έξαπόστειλον έφ' ημάς 6 Θεος την χάριν

σου την άγαθήν, κα) άγίασον ημών τάς ψυχάς και τα

σωματα κα) τα πνεύματα, κα) άλλοίωσον τά φρονή

ματα ημών προς εύσέβειαν, ινα έν καθαρώ συνειδότι

προσφέρωμεν σοι δώρα, δόματα, καρπώματα, ε'ις άθέ-

τησιν τών ημετερων πλημμελημάτων, κα) ε'ις Ιλασμον

παντος τού λαού σου, χάριτι κα) οικτιρμοΐς κα) φιλαν

θρωπία του μονογενους σου ΎΙου, μεθ' ου εύλογητος ει

εις τους αιώνας τών αιώνων. Αμήν.

Μετά το είσελθεΤν εις το θυσιαστήριον

λέγει 6 Ιερεύς.

Ε'ιρήνη πάσιν.

Ό λαός.

Και τω πνεύματί σου.
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Ο ιερευς.

Ό Κύριος εύλογγσαι πάντας ημάς, κα) αγιάσαι έπι

τη ε'ισόδω και ιερουργία τών θείων και άχράντων μυστη

ρίων,1 κα) τάς μακαρίας ψυχάς άναπαύων μετά άγιων

και δικαίων, τη αύτού χάριτι κα) φιλανθρωπία, νυν και

άε) κα) ε'ις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Ειτα λέγει ό $ ι άκονος συναπτή ν.

Έν ε'ιρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.

Ύπερ της ανωθεν ε'ιρήνης κα) Θεου φιλανθρωπίας

και σωτηρίας τών ψυχώι' ήμών, του Κυρίου δεηθώμεν.

Υπερ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, κα) ενώσεως

πασών τών άγιων του Θεου εκκλησιών, του Κυρίου

δεηθώμεν.

Ύπερ αφεσεως τών αμαρτιών κα) συγχωρησεως τών

πλημμελημάτων ημών, κα) του ρυσθηναι ημάς άπο

πάσης θλί^εως, όργης, κινδύνου, κα) ανάγκης, κα)

επαναστάσεως εχθρών, του Κυρίου δεηθώμεν.

Ειτα οι ψάλτ α ι τον τρισάγιον ψάλ-

λουιτιν υ μνον.

"Αγιος 6 Θεος, αγιος 'ισχυρος, άγιος αθάνατος, ελέ-

ησον ήμάς.

Κα) 6 Ιερεύς έπ εύχετ αι έπ ι κλινό μενος.

Ο'ικτίρμον κα) ελεημον, μακρόθυμε και πολυέλεε κα)

άληθινε Κύριε, επίβλεψον εξ ετοίμου κατοικητηρίου

σου, κα) επάκουσον ημών τών σών Ικετών, κα) ρύσαι

ημάς άπο παντος πειρασμου διαβολικού τε και ανθρω

πίνου, κα) μη άποστήσης άφ' ημών την σην βοηθειαν,

μηδε βαρυτέρας της ημετέρας δυνάμεως παιδείας επα-

7άγ?7ς ήμιν' ημεΐς γχρ ουχ ικανο) προς το νικάν τά

άντιπίπτοντα' συ δε δυνατος ει, Κύριε, εις το σωζειν

εκ πάντων τών εναντιωμάτων' σώσον ημάς ό Θεος εκ

τών δυσχερών τοΟ κόσμου τούτου κατά την χρηστοτη
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τά σου, οπως εισελθόντες εν καθαρα συνειδησει προς το

άγιόν σου θυσιαστηριον, τον μακάριον κα) τρισαγον

ΰμνον, συν ταΐς επουρανίαις δυνάμεσιν, άκατακριτως

άναπέμπωμέν σοι' και την εύάρεστόν σοι και θειαν

έπιτελέσαντες λειτουργιαν, καταξιωθώμεν της αιωνιου

ζωης.

Έκφώνησις.

"Οτι άγιος ει, Κύριε 6 Θεος ημων, κα) εν αγοις

κατοικεΐς κα) επαναπαύη, κα) σο) την δόξαν κα) τον

τρισάγιον ύμνον άναπέμπομεν τω Πατρ) κα) τω ΎΙώ

κα) τω άγιω Πνευματι, νυν κα) άε) κα) ε'ις τους α'ιώνας

των αιώνων.

Ό λ α ό ς. Αμήν.

Ό Ιερεύς. Ειρήνη πάσιν.

Ό λαός. Κα) τω πνεύματί σου.

Οι ψ άλται. 'Α.7\ληλούϊα.

Ειτα άνα'γι νωσκεται2 ο ιε ξοδ ι κώτ ατ α

το Ιερά λόγ ι α της π αλαι άς ο ι αθή κη ς κ α)

των προφητών, κ α) άποδείκνυται ή του

Υ Ιου του Θεού ένανθρώπησις, τά τε πάθη

κ α) ή ε κ ν εκρών άνάστασις, ή ε'ις τους

ουρανους άνοδος, κ α) πάλιν ή δ ευτέρα

αύτού μετά δόξης παρουσία' κ α) τουτο

γίνεται καθ' ε κ άστη ν εν τη Ιερή. κ α»

θεία ιερουργία.

Μετά ί ε το άναγνώσαι κ α) δ ι δ ά ξ α ι λέ

γει ό διάκονος'

ΕΪπωμεν πάντες, Κύριε έλέησον.

Κύριε παντοκράτορ ό Θεος τών πατέρων ημών, δεό-

μεθά σου, έπάκουσον.

Ύπερ της άνωθεν ε'ιρηνης κα) της σωτηρίας τών

ψυτχών ημών, του Κυρίου δεηθώμεν.

Ύπερ της ε'ιρήνης του σύμπαντος κόσμου, κα) ενώσεως
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πασων τών άγιων του Θεου εκκλησιων, του Κυρίου

δεηθώμεν.

Ύπερ σωτηρίας κα) αντιλήψεως παντος του φιλο-

'χριστου λαου, δεόμεθά σου έπάκουσον.

Υπερ του ρυσθηναι ημάς άπο πάσης θλίψεως, οργής,

κινδυνου και ανάγκης, α'ιχμαλωσίας, πικρου θανάτου,

κα) των ανομιών ημών, δεόμεθά σου έπάκουσον.

Υπέρ του περιεστώτος λαου κα) άπεκδενομένου το

παρα σου πλουσιον και μεγα ελεος, ικετευομεν σε,

σπλαγχνισθητι και έλέησον.

Έώσον 6 Θεος τον λαόν σου, κα) εύλόγησον την κλη-

ρονομίαν σου.

Έπίσκεψαι τον κόσμον σου εν έλέει κα) ο'ικτιρμοΐς.

"γ'φ'ωσον κερας Χριστιανών τη δυνάμει του τιμίου

και ζωοποιου σταυρου.

Ίκετευομεν σε πολυέλεε Κύριε, επάκουσον ημών δεο-

μένων σου, κα) έλέησον.

Ό λαος έκ τρίτου.

Κύριε έλέησον.

Ό διάκονος.

Υπέρ αφέσεως αμαρτιών ημών, κα) συγχωρήσεως

πλημμελημάτων, κα) του ρυσθηναι ημάς άπο πάσης

θλίψεως, οργής, κινδύνου, κα) άνάγκης, του Κυρίου

δεηθώμεν.

Την ήμέραν πάσαν τελείαν, άγιαν, ε'ιρηνικην, κα)

άναμάρτητον οι πάντες παρά του Κυρίου διελθείν

α'ιτησώμεθα. '

Αγγελον ε'ιρηνης, πιστον όδηγον, φύλακα των ψυχών

κα) τών σωμάτων ήμών, παρά του Κυρίου α'ιτησώμεθα.

Συγγνωμην κα) άφεσιν αμαρτιών κα) τών πλημμε

λημάτων ημών, παρά του Κυρίου α'ιτησώμεθα.

Τα καλά κα) συμφέροντα ταΐς 'ψυχαΐς ημών, και

ε'ιρήνην τω κόσμω, παρά του Κυρίου α'ιτησώμεθα.
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Τον ύπόλοιπον χρόνον της ζωης ημών εν ε'ιρηνη και

ύγιείη. εκτελεσα/, παρά του Κυρίου α'ιτησώμεθα.

Χριοτιανα τά τέλη της ζωης ήμων, άνώδυνα, ανε

παίσχυντα, και καλην άπολογίαν την επι του φοβερου

κα) φρικτου βηματος του Χριστου, α'ιτησώμεθα.

Ο ιερευς.

'Σύ γαρ ε' ό ευαγγελισμος κα) 6 φωτισμος, σωτηρ

και φύλαξ των ψυχων και των σωμάτων ημών, 6

Θεος, κα) 6 μονογενής σου Ύίος, κα) το Πνευμά σου το

πανάγιον, νυν και αεί.

Ό λαός. Αμήν.

Ο ιερευς.

Τής παναγίας, άχράντου, ύπερενδόξου δεσποίνης

ήμών θεοτόκου κα) άειπαρθένου Μαρίας, μετά πάντων

τών άγίων και δικαίων, μνημονεύσαντες, εαυτούς κα)

άλλήλους κα) πάσαν την ζωήν ήμών Χριστώ τώ Θεώ

παραθώμεθα.

Ό λαοί. Σο) Κύριε.

Ο ιερευς.

Ό ένηχήσας ημάς Θεος τά θείά σου λόγια κα) σω

τήρια, φώτισον τάς ψυχάς ημών τών άμαρτωλών ε'ις

την τών προλεχθέντων κατάληψη, ως μη μόνον άκροα-

τάς όφθηναι τών πνευματικών, αλλά κα) ποιητάς

πραξεων αγαθών, πίστιν μετερχομένους άνύπουλον,

βίον άμεμπτον, πολιτείαν άνέγκλητον.

Εκφώνησις.

Έν Χριστω Ίησού τώ Κυρίω ημών, μεθ' ού εύλογη-

τος ει, συν τώ παναγίψ κα) άγαθώ κα) ζωοποιώ σου

Πνεύματι, νύν κα) αει και είς τους αιώνα;.

Ό λαός. Αμην.

Ό Ιερεύς. Ε'ιρήνη πάσιν.
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Ό λαός.

Και τω πνευματί σου.

Ο διάκονος.

Τάς κεφαλας ημών τω Κυρίω κλίνωμεν.

Ο λαός. Σοι Κύριε.

Ό Ι ε ρευς έπεύχετ α ι λέγω ν.

Δεσποτα ζωοποιε και των άγαθών χορηγε, 6 δους

τοΐς ανθρωποις την μακαριαν ελπίδα της α'ιωνίου ζωης,

τον Κύριον ημων Ίησουν Χριστον, καταξίωσον ήμάς

εν αγιασμώ κα) ταύτην σοι την θείαν έπιτελέσαι λει-

τουργίαν, ε'ις άπόλαυσιν της μελλουσης μακαριότητος.

Έκφώνησις.

Οπως ύπο του κράτους σου πάντοτε φυλαττόμενοι,

και ε'ις φως άληθείας οδηγούμενοι, σο) την δόξαν κα)

την ευχαριστίαν άναπέμπωμεν, τω Πατρ) κα) τω Υίώ

κα) τω άγίω Πνεύματι, νυν κα) άεί.

Ό λαός. Άμην.

Ο διάκονος.

Μη τις των κατηχουμένων, μη τις των αμυητων, μη

τις των μη δυναμένων ημΐν συνδεηθηναι' αλληλους

έπίγνωτε' τάς θύρας' όρθο) πάντες. "Ετι του Κυρίου

δεηθώμεν.

Ο Ιερευς εύχην του θυμιάματος.

Δέσποτα παντοκράτορ, βασιλευ της δόξης,3 ό ε'ιδως τά

ποντα πριν 'γενεσεως αύτών, αύτος πάρεσον ήμΐν εν τζ

ωρα αγια ταύτη έπικαλουμένοις σε' κα) λύτρωσαι ημάς

άπο α'ισχύνης παραπτωμάτων' κάθαρον ημών τον νουν

κα) τά φρονηματα άπο μιαρών επιθυμιών κα) κοσμικης

άπάτης κα) πάσης διαβολικης ενεργείας' κα) πρόσδεξαι

εκ χειρος ημών των αμαρτωλών το θυμίαμα τουτο, ως

προσβδέξω την προσφοράν "Αβελ κα) Νώε κα) Ααρών
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kou 2ap.ovrj\, kou Tairuv aov tuv dyiuv, pvopevos

rjpa$ airo iravrof irovrjpov irpaypuxros, Ka) iro£-ooi' ei'f

to iravrore evap&rre?v km irpocicvve?v Kai So£afeiv ae

tov Harepa kou tov p.ovoyeprj aov Ylov Koi to Wvevp.a

aov to iraiayiov, vvv kou dei kou ei'f touf aiuvas.

Kai apxovtai ol avayvuarai tov Xepov-

/3 ( K ov.

Of ra xepov/S)p p.iKTriKus eiKoviXovres, Kai rrj £uxi~

iroiu) Tpidoi tov rpiadyiov vp.vov q5ovres, irdffav tijv

fciu>riKrjv dirodup.eda p.epip.vav, cif tov f3aai\i'a tov

oAuv virotiel-duevoi raif dyyeTiiKois dopdrus dopvcpo-

povpevov rci£eo-/v, OiSfaj\ovia..

O ifpeuf.

Ziyrjaaria iraffa adp^ fiporela, Ka) atrjtu p.erd

cpofdov Kou rp6p.ov, Kou p.rjSev yrfivov ev eavrfj \oyi-

feaflw 6 yap fiaaiKevs tov fiaai\ev6vruv, Ka) Kvpios

tuv Kvpievovruv, Xp/arof 6 0eof //,uoi' irpoipxerou

acpayiaadrjvou Ka) Sodrjvou e/f fipuxjiv to?f wioroif

wpoipyoi,vrai Je toj,toi/ oi \opo) tov dyyi\uv p.era

irdarjs dpxw *a) e£ovalas, tcx ird\vop.p.ara xepov/S)fi,

Ka) to efairrepirya crepaifnn raf ox/reiy KaAuirrovra,

Kai fiouvra tov u/ivov a/\Ai/Aoi'Va, dAA^Aoi,<'a, aAAif-

KOUrOm

'O 'IEPEY24 eiadyiov to ayia i£> pa,

\eyei rrjv e i) y, V * raurj/v.

'O 0eoy, 6 0eof i7JLKJI', o tov ovpai~iov aprov tjjv

rOO</i^i' roW WCii'rof KoV/u0V, roV Kl/OiOl< r/uor 'I//0~of'l~

Xpiirrov c£owoareiXaf, aurrrjpa, Ka) Airrpwr^v, «r«u

evepyerrjv, ev\oyovvra, Ka) dyid£ovra i/A«if, avrof

«5AoYi^rov tj/v irpodeaiv raimjv, Ka) wpoo8e^ou avrrjv

c/f to vvcpovpdwov crou Ouaiaarfjpiov' uvrjjioi'evaov,
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ibf dyados kou cpi\dv8puynos, ruv irpoaeveyKavruv,

kou oY ovf irpoarjyayov Ka) rjp.as aKaraKpirovs Sioupv-

\a^ov kv rrj lepovpyla t£iv dei'uv aov pwrnjpiuv ori

r)yiacrrou Ka) SeSo^aarou to irdvrijiov Ka) peya\oirpe-

iref ovop.d aov, toG Harpos Ka) tov Yiov Kou rov ayiov

Hvevjj.aros, vvv kou de) ,eai e/f roiis ai£>vas r£>v ou&vuv.

O i e p e v f.

Erprjvrj iraaiv.

'O $ i a k o v o f.

Kvpie ev\6yrjaov.

'O iepevr.

Ev\oyrjror 6 0eof, 6 ev\oyuv kou dyid£uv iravras

rmds en) t§ irpodeaei tov deluv kou d'Xpdvruv p.varrj-

piuv, kou ras p.aKaplas \f/v)(as dvairavuv perd dyluv

kou SiKoua>v, vvv Kai de) Kou e!s roiic. ouuvas tuv

aiuvuv.

'O $ i d k o v o f.

'Ev aocplq irp6axy>y.ev.

"Apxer ai 6 lepeve..

HiarevcjO eis eva Qeov Harepa iravroKpdropa, iroirjTqv

ovpavov Kou yrjs' Ka) eis eva Kvpiov 'lrjaovv 'Xpiarov

tov Yiov rov Qeov. Ka) t a e|^f tov av p.fi6-

\ov rrjs ir/iTreuf.

"E ii e i t a eteu^erai k\i vac. rov avxeva.

'O irdvriAv 0eof kou Aeairorrjr, d£/buf jj/zaf direp-

yaaou\rrjr upas ravrrjr tovr dva^iovr, cpi\dvdpuyne'

iva Kadapevovres iravros So\ov Ka) irdarjs viroKplaeur,

evudup.ev dhXrj\oir tu rrjr erprjvrjr kou rrjr dydirrjs

avvSeap.ip, fiefiouovp.evoi to rrjr arjs Qeoyvwrlat dyiaa-

/uu, Sid tov jj.ovoyevovs aov Yiov, Kvpiov Se Ka) 2cnrrj
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pof rjfj.Uv 'Irjaov Xpiarov, p.ed' oi/ ev\oyrjros ei cvv ru

iravayiu Kou dyadu kou £u>oiroiu aov Hvevjiam, vvv

koli de) Ka'i e/f rovs aiuvas tuv aiuvuv, 'Ap.rjv.

'O $ i a k o v o f.

2rup.ev KaXuf, arunev ev\afius, arup.ev p.era cf>6-

fiov Qeov Kai Karavv^eus. t 'Ev eiprjvrj tov Kvpiov

$erjdup.ev.

'O lepevs.

"On 0eof eiprjvrjs, e\eovs, dyairrjs, oiKrippiov, kou

cpi\avdpiairias virdpxeis av, km 6 p.ovoyevrjs aov Y/of,

Kai to Hvevp.d aov to iravayiov vvv Ka) del.

'O \aos- 'Ap.rjv.

'O lepevs. E/pj/vj/ iraaiv.

'O Aaor. Ka) tu irvevp.ari erou.

'O oiaKoi'of.

'Ayamjaup.ev aAA^Aovf ev cpi\rjp.ari ayiij>. Taf

Keipa\as rjp.£>v to i\vplu K\ivup.ev.

'O lepevs eiriK\ivop.evos AeYer rrjv evXrjv

ravrrjv.

'O /uovof Kupios Ka) e\erjpuv Qeof, to?f k\ivovai

tovf eavri>v av%evas evuiriov tov aylov dvaiaarrjpiov,

Kai ewityjrovai tof irapa aov irvevp.ariKds Supeds,

el-airoarei\ov trjv \apiv aov trjv dyadrjv, Ka) ev\oyrj-

aov iravras r)p.as ev iraovj eiihoyla irvevp.ariK^ Ka) dva-

cpouperifi, 6 ev i\prj\o?s KaroiKUv, Ka) raireivd ecpopuv.

'E K cp U> v rj a i s.

"On aiverov ka) irpoaKvvrjrov Ka) virepev$o^ov

irrdpxei to iravayiov ovopa aov, tov Harpos Ka) tov

Ylov ka) tov aylov Hvevp.ar°s, vvv Kai de) Ka) eif touf

aiuvat rioi' aiui'uii'.
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'O $ iaKovos.

Kvpie ev\6yrjaov.

O lepevs.

'O Kvpios ev\oyrjaei kou avvSiaKovrjaei iraaiv rjp.iv

rrj avrov xdpiri kou cpi\avdpoynlq.

K a ) ird\iv.

'O Kvpios ev\oyfjaei, kou a£/oi,f iroiijaei rrjs irapa-

araaecof tov dyiov dvaiaarrjpiov, irdvrore, vvv kou de)

Koi) els tovs ou£>vas.

Kai w a \ i v.

Ev\oyrjros 6 0eof, 6 ev\oyuv Ka) dyrd&v iravras

rjp.as eir) rrj irapaaraaei kou lepovpyiq rav dxpdvriav

aiirov p.varrjplo>v, vvv kou de) Ka) els tovs ouuvas.

°0 o i a ko v o f ir o i e? k ado\i krjv5 auvairrrjv.

'Ev eiprjvrj rod Kvpiov Serjdup.ev.

'O \ a 6 f. Kvpie e\erjaov.

'O S id kov of.

Soerov, lAej/aov, o'lKrelprjaov, Ka) Sioupv\al-ov ij/uaf,

6 0eof t# a5 'xdpiri.

'Yirep t^f aviuflei/ eiprjvrjs, Ka) Qeov cpi\avdpcMias,

Ka) aurrjplas tuv \$rvxpiv i//uuv, tou Kvpiov oerjdup.ei'.

'Yirep rrjg eipijvrjs tov avp.iravros koap.ov, Ka) evuxreuos

iraoS>v tov ayluv tov Qeov eKK\rjaiuv, tov Kvpiov

tYirep tuv Kapirorpopovvruv kou KaWiepyovvruv ev

ra?s dyious tov Qeov eKK\rjaious, p.ep.vrjp.kvcAv ruv

irevrjru>v, xrjpuv Ke" opipav&v, l-evoav Ka) eiriSeop.eva>v,

Ka) tuv evrei\ap.evuv r)juv uare p.vrjp.oveveiv aCnuv ev

rous irpoaevxous, tov Kvpiov Serjdup.ev.

'Yirep rov ev yrjpa Ka) dSvvap.rq ovruv, vooovvrtov,

Kap.vovro>v, Ka) tuv viro irvevp.aruv aKaddpronv evox
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\ovfievuv, t^f irapa tov Qeov raxelas <aaeuf km aw-

r/jplas avruv, tov Kvplov Serjdujj.ev.

'Yirep ruv ev irapdeviq, km ayvelq, km aaKrjaei,

km ev aep.vu ydp.u Siayovroav, km t£iv ev opeai kou

cnrrj\alois km tous oirous rrjs yrjs dyuvitypevuv oaluv

warepu>v re kou dSe\cpuv, tov Kvplov Serjd£>p.ev.

Yirep ir\e6vrcnv, oSoiiropovvruv, ^evnevovruv Xp«r-

riavov, km t£>v ev aixjj.ou\c*alous, km e£opjaif, km ev

cpv\aKous, km iriKpous Sov\elous ovruv aSe\cpuv rjp.uv,

eiprjviKrjs eiravoSov avruv, tov Kvplov Serjdup.ev.

'Yirep dcpiaeus ap.apriuv, km avyxuprjaeus ir\rjp-

Hetyp.aruv r)jxCji', km virep tov pvadrjvou i^uaf airo

iroaj/f flXA/reuy1, 6pyrj,;, KivSvvov, km dvdyKrjs, km

eiravaaraaeus e~)(dpuv, tov Kvplov Serjdupev.

'Yirep eiiKpaaias depuv, op.fipuv elprjviKW, Spoauv

dyad&v, Kapir£>v evcpoplas, reAeiaf everrjplas, km rnrep

tov areipdvov tov kviavrov, tov Kvplov Serjdup.ev.

'Yirep ruv irapovruv km avvevypp.evuv rjp.iv ev tovtj

tj dylq. lopq km ev iravr) Koupu irarepuv re km dSe\-

rpuv r)p.ibv, aTrovSrjs, Kajiarov, km irpodvp.las avr£>v,

tov Kvplov Serjdup.ev.

Km virep irdarjs 'yvxrjs Xpiariavrjs dXifiop.evrjs kou

Karairovovp.evrjs, k\eovs km fiorjdelas Qeov emSeop.evrn,

km eiriarpocprjs ruv ireir\avrjp.evuv, vyielas ruv dade-

vovvruv, km dvappvaeus tuv ou'^/iaAuruv, dvairav-

aeof ruv irpoK<.Koip.rjm'.vuv irarepuv re km doi\tpuv,

tov Kvplov SerjOup.ev.

'Yirep tov elaaKovadrjvou km eCnrpoaSeicrov yeveo~dou

rrjv Serjaiv rjpwv evdmiov tov Qeov, km tov Karraireji-

cpdrjvou rjjuv is\ovuia to eKerj kou roVf oiKrippovs aVroV,

tov Kvplov oerj0up.ei'.

T^y Kavaylas, d-xjpdvrovi inrepevSo^ov, eii\oyrjp.Lv^

Seairolvrjs rjfuov, deoroKov km denrapdevov Mou><af,

kai irdvro>v ruv dyluv km SiKaluv p.rrjfiovevaujiev,
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oiruf ev^oif kou irpeaj3eious avrutv oi irdvres e\erj-

dupev.

Kou virep tuv irpoKeip.evuv ti/u/uv, eirovpaviuv, dp-

prjruv, dxpdvro>v, evSol-uv, cpofiepuv, cppiKruv, deluv

Supuv, kou aurrjpias tov irapecn£>ros kou irpoacpepovros

avrd iepeof, Kvpiov tov Qeov iKerevaup.ev.

'O A a 6 f. Kvpie e\erjaov.

'E k t p it o v.

EiVa acppayi£e i to $upa 6 iepevs, ka/

Io~rap.evos \eyei kad' eavrov ovtof.

Ao£a ev v\j/iatois @eu, kou ewi y!js eiprjv*li 6" dv-

dp&irois evSoKia.

'F,K rpiroV.

Kvpie ra %e/A.>7 p.ov dvoil-eis, kou to oro/uo p.ov dvay-

ye\e? trjv aivealv aov.

'Ek r piro V.

HXrjpiodrjriA to crrd/ia p.ov aiveaeus a-ov, Kvpie,

oiruf vjivrjau trjv $6l-av aov, oKrjv rrjv r)p.epav ttjv p.e-

ya\oirp&neidv aov.

'E K t p'nov.

Tov EI«rpof. 'A/uiyv. Kai tov Yiov. 'Ajirjv. Kou

tov dyiov IIvev/uarof. 'Aprjv. Nuv kou de) kou els

roiis ai£>vas tuv oudvuv. 'Aprjv.

Kai kir ik\ivo p.ev of evdev Ka) evdev,

\eyei.

MeydKvvare tov Kvpiov avv ep.oi, kou v\fruaupev to

ovop.a avrov em to avro.

Kai diroKp ivovt ai eir i k\ivo p.evus.

Uvev/xa dyiov eire\evaerou eir) ae, kou ovvajj.is

'Y^iarov eiriaKidaei aoi.
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Ειτα ό Ιερευς διεξοδικως.

Ο έπισκεψάμενος ήμας εν έλέοις κα) ο'ικτιρμοΐς,

δεσποτα Κύριε, κα) χαρισάμενος παρρησίαν ήμίν τοΐς

ταπεινοΐς κα) άμαρτωλοΐς κα) άναξίοις σου δούλοις,

παρεστάναι τω άγίω σου θυσιαστηρ'ιω, κα) προσφέρειν

σοι την φοβεράν ταύτην κα) αναίμακτον θυσίαν ύπέρ

των ημετέρων αμαρτημάτων κα) τών του λαού άγνοη-

μάτων, επίβλεψον έπ' έμε τον άχρεΐον δούλόν σου, και

έξάλειψον τά παραπτώματα δια την σηυ εύσπλαγχ-

νίαν' κα) καθάρισόν μου τά χειλη κα) την καρδίαν από

παντος μολυσμού σαρκος κα) πνεύματος' κα) άπόστη-

σον άπ' εμου πάντα λογισμον αισχρόν τε κα) άσύνετον,

κα) Ικάνωσόν με τη δυνάμει του παναγίου σου Πνεύ

ματος εις την λειτουργίαν ταύτην' και πρόσδεξαί με

δια την αγαθότητά σου, προσεγγίζοντα τω αγίω σου

θυσιαστηρίω' κα) ευδόκησον, Κύριε, δεκτά γενέσθαι τά

προσαγόμενα ταύτα δώρα διά τών ήμετέρων χειρών,

συγκαταβαίνων ταίς έμαΐς άσθενείαις, κα) μη άπορρί-

'φ'ης με άπο του προσώπου σου, μηδέ βδελύξη την έμην

άναξιότητα, άλλ' έλέησόν με κατά το μέγα έλεός σου,

κα) κατά το πληθος τών ο'ικτιρμών σου παρένεγκε τά

άνομηματά μου, "να άκατακρίτως προσελθών κατενώ-

πιον της δόξης σου, καταξιωθώ της σκέπης τοί! μονογε

νούς σου ΎΙού κα) της έλλάμψεως του παναγίου Πνεύ

ματος, κα) μη ώς δούλος αμαρτίας άποδόκιμος γένωμαι,

άλλ' ώς δούλος σος ευρω χάριν κα) ελεος κα) αφεσιν

αμαρτιών ενώπιόν σου, κα) εν τω νυν κα) εν τω μέλ-

λοντι α'ιώνι' να) Δέσποτα παντοκράτορ, παντοδύναμε

Κύριε, ε'ισάκουσον της δεησεώς μου' συ γαρ ει 6 τά

πάντα ενεργών εν πάσι, κα) την παρά σου πάντες έπι-

ί^τοΟμεν έπ) πάσι βοήθειάν τε κα) άντίληψιν, κα) του

μονογενούς σου Υιού, και του αγαθού κα) ζωοποιού και

ομοουσίου Πνεύματος, νύν κα) ε'ις τους α'ιώνας.
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Ο Θεος 6 δια πολλην και αφατον φιλανθρωπίαν

έξαποστείλας τον μονογενή σου Υων εις τον κόσμον,

ινα το πεπλανημένον έπαναστρέψη πρόβατον, μη άπο-

στραφής ημας τους αμαρτωλους έγχειρούντάς σου τη

φοβερα ταύτη και άναιμάκτψ θυσία' ου 'γαρ έπ) ταΐς

δικαιοσύναις ημων πεποιθότες έσμεν, άλλ' επι τω ελεει

σου τω άγαθω, δι' ου το "γένος ημων περιποιή' Ικετεύο-

μεν κα) παρακαλούμεν την σήν αγαθότητα, ίνα μη

γένηται εις κατάκριμα τω λαώ σου το οικονομηθέν

ήμΐν τουτο προς σωτηριαν μυστηριον, άλλ' εις έξά-

λειψιν αμαρτιων, εις άνανέωσιν ψυχών κα) σωμάτων,

ε'ις εύαρέστησίν σου του Θεού κα) Πατρος, εν ελεει κα)

φιλανθρωπία του μονογενους σου Ύιοΐι, μεθ' οΰ ευλο-

γητός ει συν τω παναγιω κα) άγαθω και ζωοποιώ σου

Πνεύματι, νυν κα) άε) κα) ε'ις τους α'ιωνας.

Κύριε ό Θεος, ό κτίσας ημάς κα) άγαγων ε'ις την

ζωήν, 6 ύποίείξας ήμΐν 65ους ε'ις σωτηρίαν, ό χαριράμενος

ήμΐν ουρανίων μυστηρίων άποκάλυ^ιν, κα) θέμενος

ήμάς ε'ις την διακονίαν ταύτην εν τη δυνάμει του παν

αγίου σου Πνεύματος, εύδόκησον, δέσποτα, γενέσθαι

ημάς διακόνους της καινής σου διαθηκης, λειτουργούς

των άχράντων σου μυστηριων' κα) πρόσδεξαι ημάς

προσεγγίζοντας τω άγίω σου θυσιαστηρίω κατά το

πλήθος του ελεους σου, ινα αξιοι γενωμεθα τοΟ προσ-

φέρειν σοι δώρά τε και θυσιας ύπερ τε εαυτών και των

του λαού άγνοημάτων' κα) δός ήμΐν, Κύριε, μετά παν

τος φόβου κα) συνειδήσεως καθαράς προσκομίσαι σοι

την πνευματικην ταυτην και άναιμακτον θυσιαν, ην

προσδεξάμενος εις το άγιον κα) ύπερουράνιον κα) νοε-

ρόν σου θυσιαστήριον, ε'ις όσμην εύωδίας πνευματικής,

άντικατάπεμψον ήμΐν την 'χα,ριν τού παναγίου σου

Πνεύματος' κα) ό &εος έπίβλε\(/ον έφ' ημάς, κα) επιδε

έπ) την λογικήν λατρίαν ήμών ταύτην, κα) πρόσδεξαι

αύτην, ώς προσεδέξω Άβελ τά δώρα, Νώε τάς θυσίας,

ρ
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Μωσεως κα) Ααρών τάς Ιερωσύνας, Σαμουηλ τάς ε'φη-

νικάς, ΔαβΊδ την μετάνοιαν, Ζαχαρίου το θυμίαμα' ως

προσεδέξω εκ χειρος των αποστόλων σου την άληθινην

ταύτην λατρείαν, ουτω πρόσδεξαι και εκ χειρών ημών

των αμαρτωλών τά 'προκείμενα δώρα ταυτα εν τη χρη-

στότητί σου' κα) δος γενέσθαι την προσφοράν ημών

εύπρόσδεκτον, ηγιασμένην εν Πνεύματι άγιω, ε'ις έξί-

λασμα τών ημετέρων πλημμελημάτων και των του

λαου άγΌημάτων, κα) ε'ις άνάπαυσιν τών προκεκοι-

μένων ψυχών "να κα) ήμεΐς οι ταπεινοι κα) άμαρτωλο)

κα) ανάξιοι δουλοί σου, καταξιωθέντες άδόλω^ λει-

τουργπν τω άγιω σου θυσιαστηρίω, λάβωμεν τον μι-

σθον τών πιστών κα) φρονίμων οικονόμων, κα) εϋρωμεν

χάριν κα) ελεος εν τη ημέρα τη φοβερά* της άνταπο-

δόσεώς σου της δικαίας κα) άβαθης.

>Έ,ύχη του κατ α π ε τ άσ μ ατος.

Εύχαριστούμέν σοι, Κύριε 6 Θεος ημών, ότι εδωκας

ημΐν παρρησίαν εις την είσοδον τών άγιων σου, ην

άνεκαίνισας ημΐν όδον πρόσφατον κα) ζώσαν δια του

καταπετάσματος της σαρκος του Χριστου σου' κατα

ξιωθέντες ούν ε'ισελθεΐν εις τόπον σκηνώματος δόξης

σου, εσω τε γιινέσθαι του καταπετάσματος, κα) τά

αγια τών άγιων κατοπτεύσαι, προσπίπτομεν τη στ/

άγχθότητι' Δεσποτα, έλέησαι ημας' έπειδη εμφοβοι

κα) εντρομοί έσμεν, μέλλοντες παρεστάναι τω άγιω

σου θυσιαστηρίω κα) προσφέρειν την φοβεράν ταύτην

κα) άναιμακτον θυσιαν ύπερ τών ημετέρων άμαρτημάτων

κα) τών του λαοΰ άγΌημάτων' έξαπόστειλον ό Θεος

την χάριν σου την άγχθην, κα) άγι^σον ήμών τάς ψυχάς

κα) τά σώματα κα) τά πνεύματα' κα) άλλοίωσον ημών

τά φρονηματα προς εύσέβειαν, "να εν καθαρώ συνει-

δότι προσφέρωμέν σοι ελεον ειρηνης, θυσίαν α'ινέσεως*
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Έκφώνησ ις.

Ελεει και φιλανθρωπία τού μονογενους σου ΎΙού,

μεθ' ού εύλογητος ει συν τω παναγίψ και άγαθώ και

ζωοποιώ σου Πνεύματι, νυν και άεί.

Ό λαός. Άμην.

Ό ιερεύς. Ε'ιρήνη πάσιν.

Ό ο ι ά κ ο ν ο ς.

-Στώμεν εύλαβώς, στώμεν μετά φόβου Θεου και

κατανύξεως' πρόσχωμεν τη αγία άναφορά, ε'ιρήνην τω

Θεω προσφέρειν.

Ο λαός. "Ελεον ειρήνης, θυσίαν α'ινεσεως.

Ο ιερευς.

Κα) τα περικείμενα τ% Ιερά ταύιη τελετή συμβο-

λικώς άμφιάσματα των α'ινιγμάτων άνακαλύψ-ας, τη-

λαυγώς ήμΐν άνάοειξον' και τάς νοεράς ημών οφεις

τοΟ άπεριληπτου φωτος πληρωσον, και καθάρας την

πτωχείαν ημών άπο παντος μολυσμού σαρκος και πνεύ

ματος, άξίαν άπεργασαι της φοβερας ταύτης και φρικ

τής παραστάσεως- οτι ύπερεύσπλαγχνος και ελεημων

&εος υπάρχεις, κα) σο) την δόξαν και την εύχαριστίαν

άναπεμπομεν, τω Πατρ) κα) τω Υίω κα) τω άγίω Πνεύ-

ματι, νυν κα) άε) κα) ε'ις τους α'ιώνας.

ΕΙΤΑ6 εκφωνεΐ.

Ή αγάπη τού Κυρίου κα) Πατρος, ή χάρις τού Κυ

ρίου και ΎΙού, κα) ή κοινωνία κα) ή δωρεα τού αγιου

ΊΙνευματος ειη μετά πάντων ημών.

Ό λαός.

Κα) μετα τού πνεύματός σου.

Ό Ιερεύς.

Ανω σχώμεν τον νουν κα) τάς καρδιας.

ΐ2
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Ό λαός.

"Αξιον κα) δίκαιον.

Ε/τα έπεύχεται 6 Ιερεύς.

Ως αληθώς αξιόν έστι κα) δίκαιον, πρέπον τε κα)

όφειλόμενον, σε α'ινειν, σε ύμνεΐν, σε εύλογεΐν, σε προ-

σκυνειν, σε δοξολογεΐν, σο) εύχαριστεΐν τω πάσης κτί

σεως ορατης τε κα) αοράτου δημιουργώ, τω θησαυρώ των

αιωνιων αγαθών, τη πηγη της ζωης κα) της αθανασίας,

τω πάντων Θεώ κα) Δεσπότη' ον ύμνουσιν οΙ ούρανοι

τών ουρανών, κα) πασα ή δύναμις αύτών' ηλιός τε κα)

σεληνη, κα) πάς 6 τών άστρων χορός' γη, θάλασσα,

και πάντα τα εν αύτοΐς' Ίερουσαλημ ή επουράνιος

πανηγυρις, εκκλησία πρωτοτόκων άπογεγραμμένων εν

τοΐς ούρανοΐς' πνεύματα δικαίων κα) προφητών' ψυχα)

μαρτύρων κα) αποστόλων' αγγελοι, αρχάγγελοι, θρό

νοι, κυριότητες, άρχαί τε κα) έξουσιαι κα) δυνάμεις

φοβερα), κα) τά χερουβ)μ πολυόμματα κα) τά έξα-

πτερυγα σεραφ)μ, ά τάίς μεν δυσ) πτέρυξι κατα-

καλύπτει τά. πρόσωπα εαυτών, ταΐς δε δυσ) τους πόδας,

και ταΐς δυσιν Ιπτάμενα, κέκραγεν ετερον προς ετερον

άκαταπαύστοις στόμασιν, άσιγητοις δοξολογίαις'

Έκφώνησις.

Τον έπινίκιον υμνον της μεγαλοπρεπους σου δόξης

λαμπρά τη φωνή ιιδοντα, βοώντα, δοξολογούντα, κε-

κραγότα, και λέγοντα'

Ό λαός.

Αγιος, αγιος, αγιος Κύριε σαβαωθ, πληρης 6 ούρα

νος κα) ή γη της δόξης σου. Ώσαννα εν τοΐς ύψιστοις'

εύλογημένος 6 ερχόμενος εν όνόματι Κυρίου' ώσανιά

εν τοΐς ύψΥστοις.
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Ο ιερευς σφραγίζων τα δωρα λεγει.

Αγιος ει, βασιλεύ των αιωνων, και πάσης αγιωσυνης

Κυριος κα) δωτήρ' άγιος και ό μονογενής σου ΥΙος,

ό Κυριος ήμών Ίησούς Χριστος, δι' ου τά πάντα έποί-

ησας' άγιον δε κα) το Πνεύμα σου το αγιον, το ερευνων

τα πάντα, κα) τά βάθη σου του Θεου' αγιος ει, παντο-

κράτορ, παντοδύναμε, άγαθε, φοβερε, εΰσπλαγχνε, ό

συμπαθης μάλιστα περ) το πλάσμα το σόν' 6 ποιησας

άπο γης ανθρωπον κατ εικόνα σην και όμοιωσιν' ό χα-

ρισαμενος αύτώ την του παραδείσου άπόλαυσιν' παρα-

/δάντα ίέ την εντολήν σου, κα) έκπεσόντα, τουτον ου

παρεΐδες, ουδε έγκατέλιπες, άγαθε, άλλ' έπαίδευσας

αυτον ώς εϋσπλαγχνος πατηρ, έκάλεσας αύτον δια

νόμου, έπαιδαγώγησας αύτον δια των προφητών' υστε

ρον δέ αύτον τον μονογενη σου ΎΙον τον Κύριον ημών

Ίησουν ~Χ.ριστον έξαπέστειλας εις τον κόσμον, Ίνα έλ-

θων, την σην ανανεωση κα) άνεγείρη εικόνα- ος κατελ-

θών εκ τών ούρανών, κα) σαρκωθε)ς έκ Πνεύματος αγίου

κα) Μαρίας της παρθενου κα) θεοτόκου, συναναστρα-

φεις τε τοΐς άνθρώποις, πάντα ωκονόμησε προς σωτη-

ρίαν του γένους ήμών' μέλλων δε τον έκούσιον κα)

ζωοποιον δια σταυρού θάνατον ό άναμάρτητος ύπερ

ημών τών αμαρτωλών καταδέχεσθαι, εν τη νυκτ) η πα-

ρεδίδοτο, μάλλον δε εαυτον παρεδίδου, ύπερ της του

κόσμου ζωης κα) σωτηρίας,

Ειτα ό ιερεύς τη χειρ) τον αρτο ν

κατασχων λέγ ε ι.

λαβών τον αρτον επ) τών αγίων και αχράντων κα)

άμωμων κα) άθανάτων αύτού χειρών, άναβλέψας ε'ις

τον ούρανον, και άναδειξας σο) τω Θεώ κα) ΐΙατρι,

εύγαριστήσας, άγιάσας, κλάσας, εδωκεν ήμΐν τοΐς αύ

τού μαθηταίς κα) άποστόλοις, ειπών,
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Αέγουσ ι ν ο Ι διάκονοι.

Ε'ις αφεσιν αμαρτιων κα) εις ζωήν α'ιωνιον.

Είτα εκψωνεΐ.

λάβετε, φάγετε' τουτό μου έστ) το σώμα, το ύπερ

ύμων κλώμενον κα) διδόμενον ε'ις αφεσιν άμαρτιων.

Ό λαός. Αμήν.

Ε?τα λαμβάνει το ποτήριον, κ α) λέγει.

Ωσαύτως μετα το δειπνήσαι, λαβών το ποτήριον,

κα) κεράσας εξ ο'ινου και υδατος, κα) άναβλέψας εις

τον ούρανον, κα) άναδείξας σο) τω Θεώ και Πατρι,

εχ/χαριστήσας, άγιάσας, εύλογήσας, πλήσας Πνεύματος

άγιου, εδωκεν ημιν τοΐς αύτού μαθηταΐς ε'ιπων, Πίετε

εξ αύτού πάντες' τοΐιτό μου έστι το αίμα, το της καινης

διαθηκης, το ύπερ ύμων κα) πολλων εκχεόμενον, κα.)

διαδιδόμενον εις αφεσιν αμαρτιων.

Ό λαός. Αμήν.

Ο ιερευς.

Τουτο ποεΐτε εις την έμην άνάμνησιν' οσάκις γαρ αν

εσθίητε τον άρτον τούτον, κα) το ποτήριον τούτο πίνητε,

τον θάνατον του Ύίού του άνθρωπου καταγγέλλετε, κα)

την άνάστασιν αύτού ομολογεΐτε, αχρις οΰ ελθ$.

Αέγουσιν ο Ι διάκονοι.

Πιστεύομεν κα) όμολογούμεν.

Ό λαός.

Τον θάνατόν σου, Κύριε, καταγγέλλομεν, κα) την

άνάστασιν σου όμολογούμεν.

Ο ιερευς.

Μεμνημένοι ούν κα) ημεΐς οι αμαρτωλο) των ζωο

ποιων αύτού παθημάτων, τού σωτηρίου σταυρού, κα)

τον θανάτου κα) της τριημέρου εκ νεκρων άναστάσεως,
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και της εις ουρανους άνόδου, κα.) της εκ δεξιων σου

τοΟ Θεού κα) Πατρος καθέδρας' και της δευτέρας εν

δόξου και φοβέρας αύτού παρουσίας, οταν ελθη μετα

δόξης κρΐναι ζ•ώιτας κα) νεκρους, οταν μέλλη άποδι-

δόναι έκάστω κατά τά έργα αυτου, προσφέρομέν σοι,

Δέσποτα, την φοβεράν ταύτην κα) άναίμακτον θυσίαν,

δεόμενοι ίνα μη κατά τάς αμαρτίας ημων ποιησης

μεθ' ήμων, μηδε κατά τάς άνομίας ήμών άνταποδώσης

ήμΐν' άλλα κατα την σην έπιείκειαν κα) αφατόν σου

φιλανθρωπίαν, υπερβάς κα) έξαλείψας το καθ' ήμων

χειρό'γραφον των σων Ικετων, χαρίση ήμΐν τά επου

ράνια κα) αιώνια σου δωρήματα, ά οφθαλμος ουκ εΊδε,

και ους ουκ ηκουσε, και έπ) καρδίαν άνθρώπου ουκ

άνεβη, ά ήτοίμασας, ό Θεος, τοΐς άγαπώσί σε' κα) μη

δι' έμέ, κα) διά τάς εμάς άμαρτίας άθετησης τον λαον,

φιλάνθρωπε Κύριε.

Είτα λέγει εκ τρίτου.

Ό 'γαρ λαός σου κα) ή εκκλησία σου Ικετεύουσί σε.

Ό λαός.

Έλέησον ήμας, Κύριε ό Θεος,|ό πατηρ ό παντοκράτωρ.

Πάλιν λέγει ό ιερεύς.

Έλέησον ήμάς, ό Θεος ό παντοκράτωρ.

Έλέησον ημάς, ό Θεος ό σωτηρ ημών.

Έλέησον ήμάς, ό Θεος, κατά τό μέγα ελεός σου, κα)

έξαπόστειλον έφ' ήμάς κα) έπ) τα προκείμενα δώρα

ταυτα το Πνεύμά σου το πανάγιον,

Ε ? τ α κλίνας τον αύχένα λέγει.

το κύριον κα) ζωοποιον, το σύνθρονον σοι τω Θεω και

Πατρι, και τω μονο^ενεΐ σου Υίώ, το συμβασιλευον'

το όμοούσιόν τε κα) συναίδιον' το λαλησαν εν νομω

κα) προφήταις κα) τη καινη σου διαθήκη- το καταβαν
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εν ε'ιδει περιστεράς επ) τον Κυριον ημων Ίησουν Χριστον

εν τω Ιορδάνη ποταμώ και μεΐναν έπ' αυτόν το κατα-

βάν επ) τους αποστόλους σου εν ειδει πυρίνων γλωσσών7

εν τω ύπερωω της αγίας κα) ενδόξου Σιων, εν τη ήμερη,

της πεντηκοστης' αύτο το Πνεύμά σου το πανάγιον

κατάπεμψον, Δέσποτα, έφ' ημάς κα) επι τα προκείμενα

άγια δώρα ταυτα,

Και αν ι στ α με νος ε κφωνεΐ.

Υνα έπιφοιτήσαν τη άγ/α κα) άγαθή και ένδόξω αύτού

παρουσια, άγιάση και ποιηση τον μεν αρτον τουτον

σώμα άγιον του Χριστου σου.

Ό λαοί. 'Κμψ.

Ο ιερευς.

Και το ποτήριον τούτο, αίμα τίμιον του Χριστου σου.

Ό λαός. Αμήν.

Ό Ιερεύς καθ' εαυτον, Ιστάμενος.

"ίνα γένηται πάσι το7ς εξ αυτών μεταλαμβάνουσιν

ε'ις άφεσιν αμαρτιων κα) ε'ις ζωήν αιώνιον, εις άγιασμον

•ψυχών και σωμάτων, ε'ις καρποφορίαν εργων αγαθών,

εις στηριγμον της άγ/ας σου καθολικης εκκλησίας, ην

έθεμελίωσας επ) την πέτραν της πίστεως, Ίνα πύλαι

ίίδου μή κατισχυσωσιν αύτής, ρυόμενος αυτην άπο πά

σης αιρέσεως κα) σκανδάλων, κα) εργαζομένων την

άνομίαν, διαφυλάττων αύτήν μεχρι της συντελείας του

α'ιώνος.

Και έπικλιθε)ς λέγει.

Προσφέρομεν σοι, Δέσποτα, κα) υπέρ τών άγ/ων8 σου

τόπων, ους έδόξασας τή θεοφανεία του Χριστου σου,

κα) τή επιφοιτήσει τού παναγίου σου ΪΙνεύματος' προη

γουμένως, ύπερ της ενδόξου Σιων τής μητρος[πασων των

εκκλησιών' κα) ύπέρ τής κατά πάσαν την ο'ικουμένην
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αγιας σου καθολικης κα) αποστολικης εκκλησίας, πλου

σίας κα) νύν.τάς δωρεάς τοί/ παναγίου σου Πνεύματος,

έπιχορήγησον αύτη, Δέσποτα.

Μνησθητι, Κυριε, και των εν αύτή αγιων πατερων

και αδελφών ημών κα) επισκόπων τών έν πάση τη οικου

μενη όρθοδόξως όρθοτομούνίων τον λόγον της σης άλη

θείας.

Μνησθητι, Κυριε, κα) πάσης πόλεως κα) χώρας, και

των όρθοδόξως πίστει ο'ικούντων εν αύταΐς, ε'ιρηνης και

ασφαλείας αύτών.

Μνησθητι, Κυριε, πλεόντων, όδοιπορούντων, ξενι-

τευόντων Χριστιανών, τών εν δεσμοΐς, τών έν φυλακαΐς,

των εν αιχμαλωσίαις και έξοριαις, τών έν μετάλλοις

και βασάνοις, κα) πικραις δουλείαις οντων πατέρων

κα) αδελφών ημών.

Μνησθητι, Κύριε, τών νοσούντων κα) καμνόντων,

και τών ύπο πνευμάτων ακαθάρτων ένοχλουμένων, της

παρα σου του Θεου ταχείας 'ιάσεως αύτών κα) σω

τηρίας.

Μνησθητι, Κύριε, πάσης ψυχης Χριστιανής θλιβο-

μένης κα) καταπονουμένης, έλέους κα) βοηθείας σου

του Θεού επιδεομένης, και επιστροφής τών πεπλανη

μένων.

Μνησθητι, Κύριε, τών κοπιώντων κα) διακονουντων

ήμιν πατέρων κα) αδελφών ημών δια το ονομά σου το

αγιον.

Μνησθητι, Κύριε, πάντων εις αγαθόν' πάντας έλέη

σον, Δέσποτα, πάσιν ήμιν διαλλάγηθι' ε'ιρηνευσον τα

πλήθη του λαού σου' διασκέδασον τα σκάνδαλα' κα-

τάργησον τους πολέμους' παύσον τάς τών αιρέσεων

επαναστάσεις' την σήν ειρηνην κα) την σην άγάπην

χάρισαι ήμιν, ό Θεος ό σωτηρ ημών, ή έλπ)ς πάντων

τών περάτων τής γής.

Μνησθητι, Κύριε, ευκρασίας αέρων, ομβρων ε'ιρη
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νικών, δρόσων άγαθών, καρπών ευφορίας, κα) του στε

φάνου του ένιαυτού της χρηστότητός σου' οι γαρ οφ

θαλμοι πάντων εις σε έλπίζουσι, κα) συ δΥδως την

τροφην αύτών εν ευκαιρία' ανοίγεις συ την χείρα σου,

και εμπιπλας πάν ζώον ευδοκιας.

Μνήσθητι, Κύριε, των καρποφορούντων κα) καλλιερ-

γούντων εν ταΐς άγίαις σου εκκλησίας' κα) μεμνημένων

των πενήτων, 'χήρων, ορφανων, ξένων, και επιδεομένων'

κα) πάντων των εντειλαμένων ήμΐν του μνημονεύειν

αυτών εν ταίς προσευχαΐς.

Ετι μνησθήναι καταξίωσον, Κύριε, κα) των τάς προ

σφορας ταύτας προσενεγκάντων εν τη σήμερον ήμερα

6πι το άγιόν σου θυσιαστήριον, κα) ύπερ ων έκαστος

•προσήνεγκεν, η κατά διάνοιαν εχει, κα) των άρτίως σοι

άνεγνωσμένων.

Μνήσθητι, Κύριε, κατά το πλήθος του ελέους σου κα)

των οικτιρμών σου, κα) εμου τοΟ ταπεινου και άχρειου

δούλου σου, κα) των το αγιόν σου θυσιαστηριον κυ-

κλουντων διακόνων' κα) χάρισαι αύτοΐς βίον αμεμπτον,

ασπιλον αύτων την διακονίαν φύλαξον, κα) βαθμούς

άγαθους περιποίησαι, ίνα εΰρωμεν ελεον κα) χάριν μετά.

πάντων των άγιων των άπ' αιώνός σοι εύαρεστησάντων

κατα γενεαν κα) γενεάν, προπατόρων, πατέρων, πα

τριαρχων, προφητων, αποστόλων, μαρτύρων, όμολο-

γητών, διδασκάλων, όσίων, κα) παντός πνεύματος δι

καίου εν πιστει τοΟ ΧριστοΟ σου τετελειωμένου.

ΧαΓρε, κεχαριτωμένη Μαρία, ό Κύριος μετά σού'

ευλογημένη συ εν γυναιξι, κα) εύλογημενος ό καρπός

της κοιλίας σου, οτι Σωτήρα ετεκες των ψυχων ημών.

Ε ι τα εκφωνεΐ ό Ιερεύς.

Έξαιρέτως τής παναγίας, αχράντου, ύπερευλογη-

μένης, ενδόξου δεσποίνης ημών, θεοτόκου κα) άειπαρ-

θένου Μαρίας.
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Οί ψ ά λ τ α ι.

Α£ιόν εστιν ώς αληθώς μακαρίζειν σε την θεοτόκον,

την άειμακάριστον, κα) παναμώμητον, κα) μητέρα του

Θεου ημών, την τιμιωτίραν τών χερουβ)μ, κα) ένδοξο-

τέραν άσνγκριτως τών σεραφίμ' την αδιαφθόρως Θεον

Λόγο* τεκουσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

Και π ά λ ι ν ψάλλονσιν.

Επι σο) χαίρει,'κεχαριτωμένη, πάσα ή κτίσις, αγγελων

το σύστημα, κα) άνθρώπων το γένος, ηλιασμένε ναέ

και παράδεισε λογικέ, παρθενικον καύχημα, έξ ής Θεος

έσαρκώθη, κα) παιδΥον'γέγονεν 6 προ α'ιώνων υπάρχων

Θεος ήμών' την γάρ σην μητραν θρόνον έποίησε, κα)

την σην γαστέρα πλατυτέραν ούρανών άπειργάσατο.

Έπ) σο) χαίρει κεχαριτωμένη πάσα ή κτίσις' δόξα σοι.

ΟΙ διάκονοι.

Μνησθητ', Κύριε 6 Θεος, ημών.

Ό Ιερευς έπικλινόμενος λέγει.

Μνησθητι, Κύριε 6 Θεος, τών πνευμάτων κα) πάσης

σαρκος, ών έμνήσθημεν, κα) ών ούκ έμνησθημεν, ορθο

δόξων, άπο "Αβελ του δικαίου μέχρι της σημερον ημέρας'

αντος εκεί αυτούς άνάπαυσον, εν χώρα ζώντων, έν τη

βασιλεία σου, έν τη τρυφη του παραδείσου, έν τοΐς

κόλποις Αβραάμ κα) Ισαάκ κα) Ιακώβ, τών άγίων

πατερων ημών οθεν άπέδρα όδυνη, λύπη, κα) στε

ναγμός' ένθα επισκοπεΐ το φώς του προσώπου σου, κα)

κατάΚάμπει δια παντός' ημών δε τα τέλ»; της ζωης

Χριστιανά και ειίάρεστα κα) άναμάρτητα, έν ειρηνη κα

τεύθυνον, Κύριε, Κύριε, έπισυνάγων ημάς ύπο τους

πόδας τών έκλεκτών σου, οτε θέλεις κα) ώς θέλεις'

μόνον χωρις α'ισχύνης κα) παραπτωμάτων, δια του μο

νογενους σου Ύίου, Κυρίου δε κα) Θεου, κα) Σωτηρος
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ήμών Ίησου ~Χ.ριστού' αυτος γάρ έστιν 6 μόνος άναμάρ-

τητος φανεις επι της γης.

Ο δ ι ά κ ο ν ο ς.

Και ύπερ ειρηνης κα) εύσταθείας παντος κόσμου και

των αγίων τον Θεου εκκλησιων, κα) υπέρ ων εκαστος

προσήνεγκεν, η κατά οιάνοιαν έχει, και του περιεστώτος

λαου, κα) πάντων κα) πασων.

Ό λαός.

Κα) πάντων κα) πασων.

Ό Ιερεύς εκφωνεΐ.

Δι ών κα) ήμΐν κα) αύτοΐς ως αγαθος κα) φιλάν

θρωπος,

Ό λαός.

Ανες, αφες, συγχώηρσον, ό Θεος, τά παραπτώματα

ημών, τά εκούσια, τά άκούσια- τά εν εργω κα) λόγω'

τά εν γνώσει κα) αγνοία' τά εν νυκτ) κα) εν ήμερα.~

τά κατά νουν κα) οιάνοιαν' τά πάντα ήμΐν συγχώ-

ρησον, ώς αγαθος κα) φιλάνθρωπος.

Ο ιερευς.

Χάριτι κα) ο'ικτιρμοΐς κα) φιλανθρωπία τοΟ μονο

γενους σου Χίου, μεθ' ου εύλογητος ει κα) δεδοξασμένος,

συν τω παναγίω κα) άγαθώ κα) ζωοποιώ σου Πνεύματι,

νυν κα) άε) κα) εις τους α'ιώνας.

Ο λαός. Αμήν.

Ό Ιερεύς. Ειρήνη πάσιν.

Ο λαός. Και τω πνεύματί σου. •- - '-

Ό διάκονος.

Έτι κα) Οιά παντος εν ειρήνι) του Κυρίου δεηθώμει:

Υπερ τών προσκομισθεντων κα) άγιασθέντων τιμίων,
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επουρανίων, άρρητων, άχράντων, ενδόξων, φοβερων,

φρικτων, θειων δωρων Κυρίω τω Θεώ δεηθώμεν.

Οπως Κύριος ό Θεος ημών προσδεξάμενος αυτα εις

το αγιον και ύπερουράνιον, νοερόν, και πνευματικον

αυτου θυσιαστηριον ε'ις όσμην ευωδίας πνευματικής,

άντικαταπέμψη ήμΐν την θείαν χάριν και την δωρεάν

του παναγίου Πνεύματος, δεηθώμεν.

Την ενότητα της πίσιεως, και την κοινωνίαν τοΐι πα

ναγιου αυτού και προσκυνητού Πνεύματος α'ιτησάμενοι,

εαυτούς κα) άλλήλους κα) πάσαν την ζωην ημών Χριστώ

τω Θεω παραθώμεθα.

Ό λαος. Άμην.

Ό Ιερεύς έπεύχεται.

Ό Θεος, κα) Πατηρ του Κυρίου κα) Θεού κα) Σωτηρος

ημών Ιησού Χριστού, 6 μεγαλώνυμος Κύριος, ή μα

καρια φύσις, ή αφθονος άγαθότης, ό πάντων Θεος κα)

Δεσπότης, 6 ων εύλογητος ε'ις τους α'ιώνας, ό καθημενος

εκ) τών χερουβϊμ, κα) δοξαζόμενος ύπο τών σεραφ)μ,

φ παρεστηκασι χ/λιαι χιλιάδες και μύριαι μυριάδες

άγιων αγγελων κα) αρχαγγελων στρατια), τα μεν

προσενεχθέντα σοι δώρα, δόματα, καρπώματα, ε'ις

όσμην εύωδίας πνευματικης προσεδέξω, κα) άγιάσαι

κα) τελειώσαι κατηξίωσας, αγαθέ, τη χάριτι τού Χρισ

τού σου, και τη έπιφοιτησει τού παναγιου σου Πνεύ-

ματος' άγίασον, Δέσποτα, κα) τάς ημετέρας ψυχάς' κα)

σώματα κα) τά πνεύματα, κα) ψηλάφησον τάς δια

νοίας, κα) άνάκρινον τάς συνειδησεις, κα) εκβαλον άφ'

•ημών πάσαν εννοιαν πονηραν, παντα λογισμον άσελ"/η,

πάσαν έπιθυμιαν α'ισχράν, πάντα λογισμον απρεπη,

πάντα φθόνον και τύφον κα) ύπόκρισιν' παν ψεύδος,

παντα δόλον, πάντα περισπασμον βιωτικον, πάσαν

πλεονεξίαν, πασαν κενοδοξίαν, πάσαν ραθυμίαν, πάσαν

κακίαν, πάντα θυμον, πάσαν όργην, πάσαν μνησικακιαν,
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πάσαν βλασφημίαν, πάσαν κίνησιν σαρκός τε και πνεύ

ματος άπηλλοτριωμένην του θελήματος της αγιότατο*-

σου.

Έκφώνησις.

Και καταξιωσαν ημάς, Δέσποτα φιλανθρωπε, μετά

παρρησίας, άκατακρίτως, έν καθαρά καρδία, ψυχη συν

τετριμμενη, άνεπαισχυντφ προσώπω, ήγιασμενοις χει-

λεσι, τολμάν έπικαλεΐσθαί σε τον έν τοΓς ουρανοΐς άγιον

Θεον Πατερα, κα) λέγειν.

Ό λαός.

. Πάτερ ημων ό έν τοις ούρανοΐς, άγιασθήτω το ονομά

σου' και τα έξης.

Ό Ιερεύς έπι κλινόμενος λέγει.

Και μη ε'ισενέγκης ημάς ε'ις πειρασμον, Κύριε, Κύριε

των δυνάμεων, ό ε'ιδως την άσθένειαν ήμων, άλλα ρυσαι

ημάς άπο του πονηρού, κα) των έργων αυτοΟ, πάσης

επηρείας κα) μεθοδείας αύτού, δια το ονομά σου το

αγιον, το έπικληθέν επι τήν ήμετέραν ταπείνωσιν.

Έ κφώνησ ι ς.

"Οτι σου εστιν ή βασιλεία, κα) ή δύναμις, κα) ή

δόξα του Πατρος, κα) τοΟ Ύίου, κα) του άγιου Πνεύ

ματος, νυν κα) άε/.

Ό λαός. Αμήν.

Ό Ιερεύς. Ειρηνη πάσιν.

Ό λαός. Κα) τω πνεύματί σου.

Ό διάκονος.

Ίας κεφαλας ήμων τω Κυρίω κλίνωμεν.

Ό Ιερεύς.

Ό Θεος ό μέγας κα) θαυμαστος, επιδε έπ) τους δού

λους σου, οτι σοι τους αυχένας έκλίναμεν' εκτεινον την
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χεΐρά σου την κραταιάν κα) πληρη εύλογιων, κα) εύλό-

γησον τον λαόν σον διαφύλαξον την κληρονομίαν σου,

ίνα άε) κα) διά παντος δοξάζωμεν σε τον μόνον ^ώ^τα

κα) αληθινον Θεον ημών, την άγιαν κα) όμοούσιον

Τριάδα, Πατέρα κα) Ύϊόν κα) το άγιον Πνεύμα, νυν

κα) άε) κα) είί τους αιωνας των α'ιώνων.

Έ κ φώνησ ι ς.

Σοι γχρ πρέπει κα) έποφειλεται ή παρά πάντων ημών

δοξολογία, τιμη, κα) προσκύνησις κα) ευχαριστία, τω

Ιΐατρ) κα) τω Υίω κα) τω άγίω Πνεΰματι νυν κα) άεί.

"Ο λαός. Αμήν.

'Ο δ ιά κ ονος. Τάς κεφαλας ημών τω Κυρ/ω κλί-

νωμεν.

Ο λαό;. 2οι, Κύριε.

"Ο ιερεύς επεύχεται λέγων ουτω.

Σοι έκλίναμεν οι δούλοί σου, Κύριε, τους ήμετέρους

αυχένας ενώπιον του άγίου σου θυσιαστηρίου, άπεκδε-

χόμενοι τά παρά σου πλούσια έλέη' πλουσίαν την χάριν

σου κα) την εύλογιαν σου εξαπόστειλον ήμΐν, Δέσποτα,

κα) άγ'ασον τάς ψυχάς ήμών κα) τα σώματα κα) τά

πνεύματα, ινα αξιοι γι'νώμεθα κοινωνο) κα) μέτοχοι γε

νέσθαι τών άγι'ων σου μυστηρίων, ε'ις αφεσιν άμαρτιών

κα) ε'ις ζωην α'ιώνιον.

Έ κφώ νησ ι ς.

Συ γιχρ προσκυνητος κα) δεδοξασμένος ύπάρχεις, 6

Θεος ημών, κα) 6 μονογενής σου ΫΙος, κα) το Πνεύμά

σου το πανάγιον, νυν κα) άεί.

Ό λαός. Αμήν.

Ό Ιερεύς εκφωνεΐ.

Και εσται ή χάρις και τα ελέη της αγίας κα) ομοου

σίου κα) άχτίστου κα) προσκυνητης Τριάδος μετά πάν

των ημών.
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Ό λαός.

Κα) μετα. του πνεύματός σου.

Ό διάκονος.

Μετά φόβου Θεού πρόσχωμεν.

Ό ιερευς υψών το δ ώ ρον λέγει κ αθ'

εαυτόν.

"Αγιβ ό εν άγίοις άναπαυόμενος Κύριε, άγίασον ημάς

τω λογω της σης χάριτος και τη έπιφοιτησει τοΟ πανα

γίου σου Πνεύματος' συ γαρ ειπας, Δέσποτα, °Άγιοι

εσεσθε, οτι έγω άγιός ε'ιμι. Κύριε ό Θεος ήμών, άκατά

ληπτε Θεού Λόγε, τω Πατρ) κα) τω άγιω Πνεύματι

ομοούσιε, συνα'ϊδιε, κα) αχώριστε, πρόσδεξαι τον άκη-

ρατον υμνον εν άγιαις κα) άναιμάκτοις σου θυσίαις, συν

τοΐς Χερουβ)μ και Σεραφιμ, κα) παρ' έμού του αμαρ

τωλου βοωντος κα) λεγοντος,

Έ κφώνησ ι ς.

Τα αγια τοις αγιοις.

Ό λαός.

Εις άγιος, εις Κύριος, Ίησους -Χριστος, εις δόξαν

Θεου Πατρος, ώ ή δόξα ε'ις τους αιώνας τών α'ιώνων.

Ό διάκονος.

Υπέρ άφέσεως τών αμαρτιών ημών, κα) Ιλασμου τών

ψυχών ημών, κα) ύπερ πάσης ψυχής θλιβομένης τε κοΐι

καταπονουμένης, ελέους κα) βοηθείας Θεου έπιδεομένης,

κα) επιστροφης τών πεπλανημένων, ιάσεως τών άσθε-

νούντων, άναρρύσεως τών α'ιχμαλώτων, αναπαύσεως

τών προκεκοιμημέιων πατέρων τε κα) αδελφών ημών,

πάντες εκτενώς είπωμεν, Κύριε έλέησον.

Ό λαός. Κύριε έλέησον.
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Δωδεκάκις.

Ειτα κλά τον άρτο ν 6 ιερεύς, κ α) κ ρ α

τε ΐ τι/ δεξιά το ημισυ, κ α) τ ί) αριστερή

το ημισυ, και βάπτει το της δεξιας εν τω

κ ρατηρι, λεγων.

Ενωσις του παναγίου σώματος και του τιμίου αίματος

του Κυρίου και Θεου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστου.

Και σφραγίζει το της αριστεράς' είτα

τουτω τ ψ εσφραγισμενω, το αλλο η μισυ'

κ α) ευθέως άρχεται μελίζειν, κ α) π ρ ο

τι α ν τ ω ν ο ι ο όν αι ε ι ς ε κ αστ ον κρατηρα

α πλην λέγων.

Ηνωται και ήγίασται και τετελείωται ε'ις το ονομα

του Πατρος και τοΟ Υιού και του αγίου ΊΙνεύματος νυν

και αεί.

Και οταν σφραγίζη τον αρτον λέγει.

ΐδ"ε ό άμνος του Θεού, 6 Υίος του Πατρος, 6 αιρων

την άμαρτίαν του κόσμου, σφαγιασθεις ύπερ της του

κόσμου ζωης κα) σωτηρίας.

Και οταν διδω μερίδα άπλην εις ε κ α

στ ον κρατηρα, λέγει.

Μερις αγία Χριστου, πλήρης χάριτος κα) άληθείας,

Πατρος και άγίου Πνεύματος, ω ή δόξα κα) τ6 κράτος

ε'ις τούς αιώνας των αιώνων.

Είτα άρχεται μελίζειν κ α) λέγειν.

Κύριος ποιμαίνει με, κα) ουδέν με ύστερίσει, ε'ις τόπον

χλόης' κ α) τα έξης του ψαλμού.

ΕΓτα.

Ευλογήσω τον Κύριον εν παντ) καιρώ' κ α) τά

έξης.

Ειτα.

Υψώσω σε, ό Θεός μου ό βασιλεύς, κ α) τα έξης.

ο
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Είτα.

Αινειτε τον Κύριον πάντα τα έθνη' και τά έξης.

Ο διάκονος.

Κυριε εύλόγησον.

Ο ιερευς.

Ο Κύριος εύλογήσει, κα) άκατακρίτους ημάς διατη

ρησει έπι τη μεταλήψει των αχράντων αυτου δωρων,

νυν και άε) και ε'ις τούς αιωνας.

Και οταν πλη ρώσωσ ι, λέγει 6 διάκονος.

Κύριε εύλόγησον.

Ο ιερευς Λεγει.

Ό Κύριος ευλογήσει, και άξιώσει ημάς άγναις ταΐς

των δακτύλων λαβαΐς, λαβεΐν τον πύρινον ανθρακα,

και έπιθεΐναι τοΐς τών πιστων στόμασιν, ε'ις καθαρισμον

και άνακαινισμον των ψυχών αυτών κα) των σωμάτων,

νυν κα) άε).

ΕΊτα.

Τευσασθε, κα) ιδετε, οτι χρηστος 6 Κύριος, 6 μελιζό-

μενος κα) μη μεριζόμενος, κα) τοΐς κιστοΐς μεταδιδό

μενος κα) μη δαπανώμενος, ε'ις αφεσιν αμαρτιών κα)

ζωην την α'ιώνιον, νυν κα) άε) κα) ε'ις τους α'ιώνας.

Ό διάκονος.

Έν ειρηνη Χριστου ψάλλωμεν.

Οι ψάλται.

Τεύσασθε, και Ίδετε, οτι χρηστος 6 Κύριος.

Ό Ιερεύς λέγει εύχην π ρ ο της μετα-

λήψεως.

Κύριος ό Θεος ημών, 6 ούράνιος αρτος, η ζωη του

παντος, ημαρτον ε'ις τον ουρανοί, κα) ένώπιόν σου, κα)
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ουκ είμι αξιος μεταλαβεΐν των αχράντων σου μυστη

ριων, άλλ ως ευσπλαγχνος Θεος αξίωσόν με τη χάριτί

σου άκατακρίτως μετασχείν του αγίου σώματος και

του τιμίου αιματος ε'ις άφεσιν αμαρτιων κα) ζίω^ν

α'ιώνιον.

[Κ. αϊ μεταλαμβανει]

Ειτα μετ αδ ίο ωσ ι τω κληρω' οτε ο ε

επαίρουσιν οι ο ιά κον ο ι τους δίσκους κ α)

τους κρατηρας ε'ις το μετ αδ ου ν α ι τω

λ α ω, λέγει ό διάκονος αίρ ων τον πρώτον

δ ισ κ ο ν.

Κύριε ευλόγησον.

Αποκρίνεται 6 Ιερεύς.

Δό|α τω Θεω άγιάσαντι κα) άγιάζοντι πάντας ημάς.

Λέγει ό διάκονος.

Ύψώθητι επι τούς ουρανούς 6 Θεος, κα) έπ) πάσαν

την γην ή δόξα σου, κα) ή βασιλεια σου διαμενει εις

τους αιώνας τών α'ιώνων.

Κα) οτε μέλλει 6 διάκονος τιθέναι ε'ις

το ιιαρατράπεζον, λέγει 6 Ιερεύς.

Εύλογητον το ονομα Κυρίου του Θεού ημών, ε'ις τους

α'ιώνας.

Ό διάκονος.

Μετά φόβου θεοΟ, κα) πίστεως, κα) άγάπης προ

σέλθετε.

Ό λαός.

Ευλογημένος ό ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.

Κα) πάλιν οτε έπ αίρει τον δίσκον α π ο

του παρατραπέζου, λέγει.

Κύριε εύλόγησον.

[Ή μετάληψις.]

ο2
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Ο ιερευς.

Σωσον 6 Θεος τον λαόν σου, και εύλόγησον την κλη-

ρονομίαν σου.

Ο ιερευς πάλιν.

Δό£α τω Θεω ημών, τώ άγιάσαντι πάντας ήμάς.

Και οταν αποθητ α ι το ποτη ρ ιο ν ε'ις την

α γ / α ν τ ράπεζαν, λεγει 6 Ιερεύς.

Ε'ιη το ονομα Κυρίου εύλογημένον ε'ις τους αιωνας

των α'ιώνων.

Δεγουσιν οί διάκονοι κ α) 6 λαός.

Πληρωσον το στόμα ημών α'ινέσεώς σου, Κύριε, και

χαράς εμπλησον τα χειλη ημών, οπως άνυμνησωμεν την

§όξαν σου, ολην την ήμέραν την μεγαλοπρέπειάν σου.

Και παλιν.

Εύχαριστοΰμέν σοι, -Χριστε 6 Θεος ημών, οτι ήξίωσας

ημάς μετασχεΤν του σώματος και α'ιματός σου, ε'ις άφε-

σιν αμαρτιών, κα) ε'ις ζωην α'ιώνιον. Άκατακρίτους

ημάς φύλαξον, δεόμεθα, ως άγαθος κα) φιλάνθρωπος.

Εύχη θ υ μιάματ ο ς ε'ι ς την εσχάτη ν

ε ι σ ο δ ο ν.

Ευχαριστουμεν σοι τω Σωτηρι τών ολων Θεώ επι

πάσιν οίς παρέσχου ημΐν αγαθοΐς, κα) επι τη μεταληψει

των αγιων και άχράντων σου μυστηρίων, κα) προσφέ-

ρομεν σοι το θυμίαμα τούτο, δεόμενοι, φύλαξον ημάς

ύπο την σκέπην τών πτερύγων σου, κα) καταξίωσον

ημάς μέχρι της εσχάτης ημών αναπνοης μετέχειν τών

αγιασμάτων σου, εις αγιασμον ψυχών κα) σωμάτων,

ε'ις βασιλείας ουρανών κληρονομίαν' οτι σύ ει 6 άγι

ασμος ημών 6 Θεος, κα) σο) την δόξαν κα) την εύχα-

ριστιαν αναπεμπομεν, τω Πατρι και τώ Ύίώ κα) τώ

αγίψ Πνεύματι.
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Και αρχεται ό διάκονος εν τη ε'ι σ όδ ω.

Δόξα σοι, δόξα σοι, δόξα σοι, Χριστε βασιλευ, μο

νογενές Λόγε τοΐι Πατρος, οτι κατηξίωσας ημας τους

αμαρτωλους και αναξίους δούλους σου εν άπολαύσει

γενεσθαι των αχράντων σου μυστηριων, ε'ις αφεσιν

αμαρτιων, κα) £ις ζωην αιώνιον' δόξα σοι.

Και οταν ποιηση την ε ι σ ο δ ο ν, α ρχετ α ι

λέγειν ό διάκονος ου τ ως.

Ετι και ετι κα) δια παντος εν ε'ιρηνη του Κυρίου

δεηθώμεν.

Οπως γενηται ημΐν ή μετάληψις των αγιασμάτων

αυτου εις άποτροπην παντος πονηρου πράγματος, ε'ις

εφόδιον ζωης α'ιωνίου, ε'ις κοινωνίαν κα) δωρεάν του

αγίου Πνεύματος, δεηθωμεν.

Ό Ι ε ρε υ ς ε υ χ ε τ αι.

Της παναγίας, άχράντου, ύπερενδόξου, εύλογημένης

δεσποίνης ημων, θεοτόκου και άειπαρθένου Μαρίας,

και πάντων των αγίων των άπ' αιώνός σοι εύαρεστη-

σάντων μνημονεύσαντες, εαυτους κα) αλλήλους κα)

πάσαν την ζωην ημών Χριστώ τω Θεώ παραθώμεθα.

Ό λαός. 2οι Κύριε.

Ο ι ε ρ ε υ ς.

Ό Θεος, ό διά πολλών κα) αφατον φιλανθρωπίαν

συγκαταβάς τη ασθενεία των δούλων σου, κα) κατα-

ξιώσας ημάς μετασχεΐν ταύτης της επουρανίου τρα

πέζης, μη κατακρίνης ημάς τους αμαρτωλους επι τη

μεταληψει των αχράντων σου μυστηριων, άλλα φύ-

λαξον ημάς, άγαθε, εν άγιασμώ του αγίου σου Πνεύ-

ματος, ίνα άγιοι γενόμενοι, ευρωμεν μέρος κα) κληρο-

νομιαν μετα πάντων των αγίων των απ α'ιώνός σοι

εύαρεστησάντων, εν τω φωτ) του προσώπου σου, δια

των ο'ικτιρμών του μονογενους σου Υιου, Κυριου δε και
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Θεου κα) Σωτηρος ημών Ίησου Χριστου, με& ού εύλο-

γητος εί συν τω παναγίω κα) άγαθώ κα) ζωοποιω σου

ΪΙνεύματι' οτι ηύλόγηται κα) δεδόξασται το πάντιμον

κα) μεγαλοπρεπες ονομά σου, τον Πατρος κα) του Ύίου

κα) του άγιου ΈΙνεύματος, νυν κα) άε) κα) ε'ις τους α'ιω

νας των α'ιώνων.

Ό λαός. Αμήν.

Ό Ιερεύς. Ειρήνη πάσιν.

Ό λαός. Και τω πνεύματί σου.

Ό διάκονος.

Έν ειρήνη Χριστου ψάλλωμεν.

Κα) πάλιν λέγει.

Έν ειρηνη Χριστου πορευθώμεν.

Ό λαός.

Έν όνόματι Κυρίου. Κύριε εύλόγησον.

Εύχη απ ολυτ ι κη λεγομένη παρά του

ΰ ι ακόνου.

Άπο δόξης εις δόξαν πορευόμενοι, σε ύμνουμεν τον

Σωτηρα των ψυχων ήμών. Δόξα Πατρ) κα) Υίώ και

άγίω Πνεύματι, νυν κα) άε) κα) εις τους α'ιώνας' σε

ύμνουμεν τον Σωτηρα των ψυχών ημών.

Ό Ιερεύς λέγει εύχην άπο του θυσιασ

τηρίου μέχρι του σ κευ οφυλακ ίου.

Έκ δυνάμεως ε'ις δύναμιν πορευόμενοι, κα) πάσαν την

έν τω ναώ σου πληρώσαντες θείαν λειτουργίαν, κα)

νυν δεόμεθά σου, Κύριε ό Θεος ημών, τελείας φιλαν

θρωπίας άξίωσον ήμάς' όρθοτόμησον την όδον ήμών

ρίζωσον ημάς έν τω φόβω σου, κα) της επουρανίου βα

σιλείας άξίωσον, έν Χριστώ Ίησου τω Κυρίω ημών,

μεθ' οΰ ευλογητος ε'ι, συν τω παναγίω κα) άγαθώ κα)

ζωοποιω σου Πνεύματι, νυν κα) άε) κα) ε'ις τους α'ιώνας.
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Ό διάκονος.

"Ετι κα) ετι κα) διά παντος εν ειρήνη του Κυρίου

δεηθωμεν.

Ε ϋ χ ι; λεγομένη εν τω ο* κευοφυλα κ ί ω

μετά την άπόλυσιν.

Έ,δωκας ήμιν, Δέσποτα, τον άγιασμον εν τη μετουσία

του παναγίου σώματος κα) του τιμίου αίματος του μο

νογενους σου ΥΙού, Κυρίου δε ημών Ίησού Χριστου-

δος ήμιν και την χάριν του Πνεύματός σου του αγαθού,

κα) φύλαξον ημάς άμώμους εν τη πίστει' οδήγησον ημάς

εις τελείαν υΊοθεσίαν κα) άπολύτρωσιν, και εις τάς

μελλούσας α'ιωνίους άπολαύσεις" συ γαρ ει ό αγιασμος

κα) φωτισμος ημών 6 Θεος, κα) 6 μονογενής σου ΎΙος,

κα) το Πνεύμα σου πανάγιον, νυν κα) άε) κα) ε'ις τους

αιώνας τών α'ιώνων. Αμήν.

Ό διάκονος.

Έν ειρήνη Χριστου διαφυλαχθώμεν.

Ο ιερευς.

Ηύλόγηται 6 Θεος ό εύλογών, κα) άγιάζων διά της

μεταλη^τεως τών αγίων κα) ζωοποιών κα) αχράντων

μυστηρίων, νυν κα) άε) κα) ε'ις τους α'ιώνας τών α'ιώ

νων. Αμήν.

Είτα ε υ χ η του Ιλασ μου.

Κύριε Ίησου Χριστε, Υιέ του Θεου του ζώντος, άμνέ

κα) ποιμην ό α'ιρων την άμαρτίαν του κόσμου, 6 το δά-

νειον τοΐς δυσ) χρεωφειλέταις χαρισάμενος, κα) τ#

αμαρτωλώ την αφεσιν τών αμαρτιών αυτής δους, 6 την

ιασιν τω παραλυτικώ δωρησάμενος, συν τη άφέσει τών

αμαρτιών αυτού, άνες, άφες, συγχώρησον 6 Θεος τα

πλημμελήματα ημών τά εκούσια, τά άκούσια, τά έν

γνώσει, τά έν άγνοία, τά έν παραβάσει κα) παρακοή
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γενόμενα, ά οιδε το Πνευμά σου το πανάγιον υπέρ

τούς δούλους σου' και ει τι των εντολών σου άνθρωποι

σάρκα φορουντες και τόν κόσμον τουτον οικούντες, η εκ

του διαβόλου έπλανήθησαν, είτε εν λόγω η εν εργω,

ειτε ύπο κατάραν υπέπεσαν, η τω 'ιδίω άναθέματι, παρα

καλω κα) δέομαι την αφατόν σου φιλανθρωπίαν, τω μεν

λόγω λυθηναι, συγχωρηθηναι δέ αύτοΐς τω ορκω κα)

τω 'ιδίω άναθέματι κατά την σην αγαθότητα. Ναϊ,

Δέσποτα Κύριε, ε'ισάκουσον της δεησεώς μου υπέρ των

δούλων σου, κα) πάριδε ως άμνησίκακος τα έπταισμένα

αυτών άπαντα' συγχωρησον αύτοΐς πάν πλημμέλημα

έκούσιόν τε κα) άκούσιον' άπάλλαξον αύτους'της αιω

νίου κολάσεως' συ γαρ ει ό εντειλάμεΐΌΓ ήμΐν λέγωι/,

οτι Οσα άν δήσητε έπ) της γης, εσται δεδεμένα εν τοις

ούρανοΐς' κα) οσα άν λυσητε έπ) της γης, εσται λελυ-

μένα εν τοΓς ούρανοις' οτι συ ει ό Θεος ημων, Θεος του

έλεεΓν κα) σώζειν κα) άφιέναι άμαρτίας δυνάμενος, κα)

πρέπει σοι ή δόξα συν τω άνάρνω Πατρι κα) τω ζωο-

ποιω Πνεύματι, νυν κα) άε) και εις τους α'ιώνας των

α'ιώνων. Αμήν,
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NOTES.

(') The omission of the word koI would make the sen

tence run more easily.

(2) This Rubric is a decisive proof of the very great

antiquity of this Liturgy. It is not certain what is the

exact meaning of the word he^oiiKurara : whether, as some

would have it, continuously and consecutively, or as others,

at very great length.

(3) Some of the editions insert o ©eos before o eiSas.

(4) Here again we have the Great Entrance, as in the

Liturgy of S. Mark, page 15, line 7.

(5) The Universal Collect : which, in the Llturgies of

the Constantinopolitan family, is called the Ectene or

Ectenes : whether from the intense or from the prolonged

character of the supplications.

(6) The commencement of the Anaphora, as in S.

Mark's Liturgy, page 17, line 15.

(7) Notice the far more graphic detail of the descent of

the Holy Ghost here than in the other Primitive Litur

gies, as if it were indeed written by an eye-witness of the

first Pentecost.

(s) In the Liturgy of the Church of Jerusalem, the

Holy Places have, with singular propriety, specail men

tion.
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PREFACE.

It is needless to discuss the questlon as to the age of the

Apostolical Constitutions ; a question on which so much

learning has been expended, and which can never be

answered with certainty. We shall do well, with the

generality of learned men, to assign them to the Third

Century ; but the Llturgy which they contain is probably

of a far earlier date.

Some have considered it to be the production of a

Judaizing set of Christians ; an opinion for which I can

not see the least ground. I could more easily imagine

that it was the Liturgy—in all its main points—given by

8. Paul to the churches of his foundation : the whole

language and tenour of thought so closely resembling

that of the Apostle of the Gentiles, and one expression of

his—"cleansing ourselves from all filthiness both of the

flesh and spirit"—actually occurring seven times in its

course.

At the same time it is not actually certain that the

Clementine Liturgy was ever actually used anywhere ;

or that it was more than a kind of normal liturgy, drawn

up by the compiler, whoever he were, of the Apostolical

Constitutions.

Its Liturgical peculiarlty, as every one is aware, is its

h2
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omission of the Lord's Prayer ; an omission which, accord

ing to the opinion, though mistaken, of some Canonisrs,

would render the Liturgy itself invalid.

The text of the following pages does not entirely follow

that of any preceding edition, though it but seldom de

parts from that of Cotelerius (Amsterdam : 1C98).

It will be followed, with God's help, by the Litur^v

of S. Chrysostom.

Sackville College:

Sep. 13, 1858.
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ΚΑΙ ττ) εωθεν ενθρονιζεσθω εις τον αιττώ διαφέροντα τόπον

-πάρα των λοιπών επισκοπων, 'παντων αυτόν φιλησαντων τω

εν κυριω φιληματι. Κ,αι μετα την αναγνωσιν του νόμου και

των προφητων, των τε επιστολών ημών και των πράξεων

και των ευαγγελιων, ασπασασθω ο χειροτονηθεις την εκκλη-

σιαν, λεγων'

Ή χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστου, ή άγάπη

του Θεού και Πατρος και ή κοινωνία τοΐι αγίου Πνεύ

ματος μετα πάντων ύμών. Και πάντες αποκρινεσθωσαν

Και μετά του πνεύματος σου.

Και μετα την προςρησιν προςλαλησατω τω λαω λόγους

παρακλησεως' και πληρωσαντος αΰτοϋ τον της διδασκαλίας

λόγον' Φημ\ ε^ω Ανδρεας ο άδελφος ΐίετρου' άναστάντων

απάντων, ό διάκονος εφ' ΰψ'ηλου τινος άνελθων κηρυττετω'

Μη τις των άκροωμενων' μη τις των άπίστων. Και

ησυχιας γενομενης λεγετω'

Ευξασθε οι κατηχοΰμενοι' Και πάντες οι πιστοι κατά

διάνοιαν ΰπερ αυτων προςευχεσθωσαν, λεγοντες- Κυριε ελε-

ησοι'. Αιακονείτω δε υπερ αύτων λίγων- Υπέρ των κα-

τηχουμενων παντες τον Θεον παρακαλέσωμεν, ινα

6 άγαθος, φιλάνθρωπος ευμενως ε'ιςακούστ) των δε

ήσεων αύτών και των παρακλήσεων, και προςδεξά-

μενος αύτων την ίκεσίαν άντιλάβηται αυτών κα)

δω αύτοΐς τά α'ιτήματα των καρδιων αύτών προς

το συμφέρον, αποκαλυψη αύτοΐς το εύαγγέλιον τοδ

Ι
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Χριστου αυτού, φωτίση αυτους και συνετίση, παιδευση

αυτούς την θεογνωσίαν, διδάξη αυτούς τά προςτά-

7Μ«Τ« αύτου και τά δικαιώματα, έγκαταφυτεύση έν

αύτοΐς τον άγνον αύτού κα) σωτηριον φόβον, διανοιξη

τά ώτα των καρδιών αυτών προς το εν τω νόμω αύτον

καταγίνεσθαι ημερας κα) νυκτος, βεβαιωση δε αύτούς

έν τη εύσεβεια, ένώση κα) έγκαταριθμηση αυτούς τω

άγιω αύτού ποιμνίω, καταξιώσας αυτους του λουτρού

της παλιγγενεσίας, του ένδύματος της αφθαρσίας, της

οντως ζωης, ρύσηται δέ αυτους άπο πάσης ασεβείας,

κα) μη δω τόπον τω άλλοτρίω κατ αυτών, καθαρίση δέ

αύτούς άπο παντος μολυσμού σαρκος κα) πνεύματος,

ενοικηση τε έν αύτοΐς κα) έμπεριπατηση διά του Χριστού

αυτού, εύλογηση τάς ε'ιςόδους αυτών κα) τας εξόδους,

κα) κατεθύνη αύτοΐς τά προκείμενα ε'ις το συμφέρον.

"Ετι έκτενώς ύπέρ αύτών Ικετεύσωμεν, ίνα αφέσεως τυ

χόντες των πλημμελημάτων διά της μυήσεως, άξιωθώσι

τών αγίων μυστηρίων κα) της μετά τών άγίων διαμονής.

Εγείρεσθε, οι κατηνρύμενοι. Την ε'ιρηνην του &€ού

διά του Χριστού αυτού α'ιτησασθε, ε'ιρηνικην ήμέραν

και άναμάρτητον κα) πάντα τον χρόνον της ζωης ύμών,

χριστιανά ύμών τά τέλη, "λεων κα) ευμενη τον Θεοι',

αφεσιν πλημμελημάτων, έαυτούς τω μόνω άγεννητω

Θεώ διά τού Χριστού αύτού παράθεσθε. κλίνατε κα)

εύλογεΐσθε.

'Έ,φ' έκάστω 3ε τοίτων, ων ό διάκονος προςφωνεΐ, ως προ-

είπομεν, λεγετω ο λαος' Κυριε έλεησον κα) προ πάντων τά

παιδια. ΚΑιι»όιτων 3έ αντων τας κεφαΚας, ευλο>γείτω αϊτονς

6 χειροτονηθείς επίσκοπος εύλογίαν τοιάνδε' Ό Θεος ό

παντοκράτωρ, ό άγέννητος κα) άπρόςιτος, 6 μόνος

αληθινος Θεος, 6 Θεος κα) πατηρ του Χριστού σου

τοΟ μονογενούς υΙού σου, ό Θεος τού Ιίαρακλητου, κα)

τών ολων κύριος' ό διά Χριστού διδασκάλους τούς

μαθητάς έπιστήσας προς μάθησιν της ευσεβείας' αύτος
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και νυν έπιδε έπ) τους δούλους σου, τούς κατηχου-

μενους το ευαγγέλιον του Χριστου σου' και 8ος αύτοΐς

καρδίαν καινην, κα) πνευμα εύθές έγκαίνισον εν το'ις

έγκάτοις αυτών, προς το ε'ιοεναι κα) ποιεΐν το θέλημα

σου, εν καρδία πλήρει κα) -^υ'χη θελούση' καταξίωσον

αύτους της αγιας μυησεως, και 'ενωσον αυτούς τη άγ/α

σου έκκλησία, κα) μετόχους ποίησον των θείων μυστη

ριων, δια Χριστου, της ελπιδος ημών, του ύπερ αυτών

αποθανόντος- δι ού σοι δόξα κα) το σέβας, εν άγ/ω

Πνεύματι, ε'ις τους αιώνας, άμην.

Κ,αι μετα τουτο ο διάκονος λεγετω, προέλθετε οι κατη-

χουμενοι εν ε'ιρηνη. Και μετά τδ εζελθειν αυτους, λεηετω'

Ευξασθε οΙ ενεργούμενοι υπό πνευμάτων ακαθάρτων,

έκτενώς πάντες ύπέρ αυτών δεηθώμεν, οπως ό φιλάν

θρωπος Θεός δια Χριστού έπιτιμηση τοΐς άκαθάρτοις

κα) πονηροΐς πνεύμασι, κα) ρύσηται τούς αυτού Ικέτας

άπο της του άλλοτρίου καταδυναστείας' ό έπιτιμήσας

τω λεγεώνι τών δαιμόνων κα) τω άρχεκάκω διαβόλω,

επιτιμηση αυτος κα) νυν τοΐς άποστάταις της ευσε

βειας, και ρύσηται τά εαυτού πλάσματα άπό της

ενεργείας αύτού, κα) καθαρίση αυτά, α μετά πολλος

σοφίας έποίησευ. "Ετι έκτενώς υπέρ αυτών δεηθώμεν,

σώσον κα) άνάστησον αυτούς ό Θεός, εν τη δυνάμει

σου. Κλινατε οϊ ενεργούμενοι κα) εύλογεΐσθε. Και

ο επισκοπος επενχεσθω, λε^ων. Ό τον 'ισΎυρόν δείσας,

κα) πάντα τά σκεύη αύτού διαρπάσας' ό δούς ημιν

έξουσιαν έπάνω οφεων κα) σκορπίων πατεΐν, κα) έπ!

πάσαν την δυναμιν του εχθρού' ό τον άνθρωποκτόνον

οφιν δεσμώτην παραδους ήμΐν, ως στρουθίον παιδίοις'

όν πάντα φρίττει κα) τρέμει άπό προςώπου δυνά

μεως σου. ό ρηξας αύτον ως άστραπην εξ ούρανού

ε'ις "γην, ου τοπικω ρηγνματι, άλλα άπό τιμης

ε'ις άτιμιαν, δι έκούσιον αυτού κακόνοιαν, ου το

βλέμμα ξηραίνει άβύσσους, κα) η άπειλη τήκει όρη,
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κα) η άληθεια μένει ε'ις τον αιώνα' ον αινει τα νηπια,

κα) εύλογεΐ τα θηλάζοντα' ον ύμνούσι κα) προσκυ-

νούσιν αγγελοι' ό επιβλέπων έπ) την γην κα) ποιών

αύτην τρέμειν' ο άπτόμενος των ορέων, κα) καπνίζονται'

ό άπειλών θαλάσσην κα) ξηραίνων αύτην, κα) πάντας

τους ποταμους αυτους έξερημών ου νεφέλαι κονιορτος

τών ποδών' 6 περιπατων έπ) θαλάσσης, ώς έπ' εδάφους'

μονογενης Θεέ, μεγάλου Πατρος Υίέ, έπιτίμησον τοις

πονηροΐς πνεύμασι, κα) ρύσαι τά εργα τών χειρών σου

έκ της του άλλοτρίου πνεύματος ενεργείας' οτι σοι

δόξα, τιμη κα) σέβας, κα) δια σου τω σω Πατρι, εν

άγω Πνεύματι, ε'ις τους α'ιώνας, άμην.

Κα) ο διάκονος λε^έτω' προέλθετε οι ένεργούμενοι.

Κα) μιτ' αϊτους προςφωνείτω- εύξασθε οι φωτιζόμενοι.

Έκτενώς οΙ πιστο) πάντες υπέρ αυτών παρακαλέσωμεν,

οπως ό κύριος καταξιωση αυτους μυηθέντας ε'ις τον του

Χριστου θάνατον συναναστηναι αύτώ, και μετόχους

γενέσθαι της βασιλείας αύτού, κα) κοινωνους τών

μυστηρίων αύτού, ένωση κα) συγκαταλέξη αυτους μετά

τών σωζομενων εν τη αγία αυτού εκκλησία. Σωσον

κα) άνάστησον αύτούς έν τη ση χάριτι. Κατασφρα-

γισάμενοι τω Θεω δια τοΟ Χριστού αυτού, κλιναντες

εύλογείσθωσαν παρά. τοΟ επισκόπου τήνδε την εύ\ο-

γίαν. Ό προειπών δια τών αγίων σου προφητών

το7ς μυουμένοις' λούσασθε, καθαρο) γίνεσθε' και

δια τού Χριστού νομοθετησας την πνευματικην άνα-

γέννησιν' αύτος κα) νυν έπιδε έπ) τους βαπτιζο-

μένους, κα) εύλόγησον αύτούς κα) άγίασον, κα) παρα-

σκεύασον άξίους γενέσθαι της πνευματικης σου δωρεάς,

και της άληθινης υιοθεσίας τών πνευματικών σου

μυστηρίων, της μετά τών σωζομένων έπισυναγωγης,

διά Χριστού τού σωτηρος ημών' δι' οΰ σοι δόξα, τιμη

κα) σέβας έν άγίω Πνεύματι, ε'ις τους αιώνας' άμην.
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Και λε7ετω ο ίιάκοιος' προέλθετε οί φωτιζόμενοι.

Και μετα τουτο κηρυττίτω- Ευξασθε οι εν τη μετανοια,

εκτενώς πάντες ύπερ των εν μετανοια άδελφών παρα-

καλέσωμεν, οπως 6 φιλοικτιρμων Θεος ύποδειξη αυτοΐς

όδον μετανοιας, προςδεξηται αυτών την παλινωδίαν

κα) την έξομολόγησιν, κα) συντρίψη τον Σατανάν ύπο

τους πόδας αυτών εν τάχει, κα) λυτρώαηται αύτούς

άπο της παγίδος του διαβόλου κα) της επηρειας τών

δαιμόνων, κα) έξεληται αύτούς άπο παντος αθεμίτου

λόγου, και πασης ατόπου πράξεως, κα) πονηράς εννοίας'

συγχώρηση δε αυτοΐς πάντα τά παραπτώματα αύτώΐ',

τά τε εκουσια και τα άκούσια, και εξαλείψη το κατ

αυτών χειρόγραφον, κα) έγγράψηται αυτούς εν βίβλψ

ζωης' καθαρη δε αύτούς άπο παντος μολυσμού σαρκος

κα) πνευματος, και ενώση αυτους αποκαταστήσας

εις την αγιαν αυτού ποιμνην, οτι αύτος γινωσκει

το πλάσμα ημών. Οτι τίς καυχησεται άγνην εχειν

καρδίαν ; η τίς παρρησιάσεται καθαρος ειναι άπο

άμαρτίας ; παντες γάρ έσμεν εν επιτιμιοις. ετι ύπερ

αύτών εκτενεστερου δεηθώμεν, οτι χαρά γίνεται εν

ούρανώ επι ενι αμαρτωλώ μετανοούντι, οπως άπο-

στραφέντες πάν ερ~/ον άθέμιτον, προςοικειωθώσι πάση

πράξει ά~/αθη, ινα 6 φιλάνθρωπος Θεος η τάχος εύμε

νώς προςδεξάμενος αύτών τάς λιτάς, άποκαταστηση

αύτοις άγαλλίασιν του σωτηρίου, και πνευματι ηγεμο-

νικώ στηρίξη αυτους, ινα μηκέτι σαλευθώσι' κοινωνο)

'γενέσθαι τών αγίων αύτού Ιερών, κα) μέτοχοι τών

θείων μυστηριων Ίνα αξιοι άποφανθεντες της υιοθεσίας,

τυχωσι της α'ιωνίου ζωης. Ετι εκτενώς πάντες ύπερ

αυτών ε'ίπωμεν' κύριε έλέησον, σώσον αυτούς 6 Θεος,

κα) άνάστησον τω έλέει σου. Άναστάντες τω Θεώ

5ιά του Χριστού αύτου, κλινατε και εύλογεΐσθε.

Έπευχέσθω ουν ο επίσκοπος τοιαδε. Παντοκράτορ Θεε

αιώνιε, δέσποτα τών ολων, κτίστα κα) πρύτανι τών



& ΤΗΕ ΙΛΤϋΚΟΥ ΟΡ

•πάντων' 6 τον ανθρωπον κόσμου κόσμον άναΰείξας δια

Χριστού, και νόμον δους αύτώ εμφυτον και 'γραπτον,

προς το ζην αύτον ένθέσμως, ώς λογικόν' και αμαρ-

τόντι ύποθήκην δους προς μετάνοιαν την σαυτού αγα

θότητα- έπιδε επ) τους κεκλικότας σοι αυχένα -^νχ^ς

και σωματος' 'ότι ου βούλει τον θάνατον τοΐι αμαρ

τωλου, αλλά την μετάνοιαν, ωστε άποστρέι\ται αϋτον

άπο της οδού αύτού της πονηρας, και ζην. Ο Νινει/ι-

τών προςδεξάμενος την μετάνοιαν 6 θε\ων πάντας

ανθρώπους σωθηναι, και εις έπιγνωσιν αληθειας ελθεΐν'

ό τον υΐον προςδεξάμενος, τον καταφαγόντα τον βίον

αυτού άσώτως, πατρικοΐς σπλάγχνοις, δια την μετά

νοιαν' αύτος και νυν πρόςοεζαι των ικετών σου την

μετάγνωσιν' ότι ούκ] εστιν 6ς ουχ άμαρτησεταί σοι'

εάν γάρ ανομίας παρατήρηση, κύριε, κύριε, τίς ύπο-

στησεται; 'ότι παρα σοι 6 Ιλασμός εστι' και άποκατά-

στησον αυτους τη άγι'α σου εκκλησια άξίο; κα) τιμί},

δια τοΟ Χριστου του Θεού σωτηρος ήμών' δι ού σοι

δόξα και προςκύιησις, εν τω αγι'ω ΐΙνεύματι, εις τους

αιώνας, αμην.

Και ο ίιάκονος λε^έτω- άπολυεσθε οι εν μετανοία'

Και προςτιθετω- μητις τών μη δυναμένων προελθέτω-

ίσοι πιστοι κλινωμεν γόνυ. Δεηθώμεν τοΐι Θεοί) δια

τοΟ Χριστου αύτού. Πάντες συντόνως τον Θεόν διά

τοΟ Χριστού αύτού παρακαλέσωμεν.

Υπέρ της ε'ιρήνης κα) της εύσταθείας του κόσμον

κα) τών άγιων έκκλησιών δεηθώμην όπως ό τών ολων

θεος άίδιον και άναφαίρετον την εαυτού ε'ιρηνην ημΐν

παράσ-χοιτο, Ίνα εν πληροφορία της κατ ευσέβειαν

άρετης διατελούντας ημάς συντηρηση.

Υπέρ της αγίας κα) καθολικης κα) άποστολικης

εκκλησίας της άπο περάτων έως περάτων δεηθώμεν

όπως 6 κύριος άσειστον αύτην κα) άκλυδώνιστον δια
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φυλάξη και διατηρηση μέχρι της συντελείας του

α'ιωνος, τεθεμελιωμένην επι την πέτραν.

Κα) ύπηρ της ένθάδε άγίας παροικίας δεηθώμεν

οπως καταξιωση ήμάς 6 των ολων κύριος άνενδότως

την έπουράνιον αυτού ελπίδα μεταδιώκειν, κα) άδιά-

λειπτον αύτώ της δεησεως άποδιδόναι την όφειλην.

Υπερ πάσης επισκοπης της ύπο τον ουρανον των

όρθοτομούντων τον λόγον της σης αληθείας δεηθώπεν

και ύπερ του επισκόπου ημων Ιακωβου και των

παροικιων αύτού δεηθώμεν' ύπερ του έπισκόπου Κλη-

μεντος και των παροικιων αυτού δεηθώμεν' ύπερ του

επισκόπου ημών Εύοδίου κα) των παροικιών δεηθώμεν'

οπως ό ο'ικτιρμων θεός χαρίσηται αυτους ταΐς άγίαις

αυτού έκκλησίαις σώους, έντίμους, μακροημερεύοντας,

και τίμιον αύτοΊς τό γήρας παράσχηται έν εύσεβεία κα)

δικαιοσύνη.

Κα) ύπερ τών πρεςβυτέρων ημών δεηθώμεν οπως ό

κύριος ρύσηται αύτούς άπό παντός ατόπου κα) πονηρού

πράγματος, κα) σώον κα) έντιμον τό πρεσβυτεριον

αύτόΐς παράσχοι.

Ύπερ πάσης της έν Χριστώ διακονίας κα) ύπηρεσίας

δεηθώμεν, οπως ό κύριος άμεμπτον διακονίας αύτοις

παράσχηται.

Ύπερ άναγνωστών, ψαλτών, παρθένων, χηρων τε

κα) ορφανών δεηθώμεν, ύπερ τών έν συζυγιαις και

τεκνογονίαις δεηθώμεν, οπως ό κύριος τους παντας

αύτους έλεηση.

Ύπερ εύνούχων όσίως πορευομένων δεηθώμεν' ύπερ

τών έν εγκράτεία κα) εύλαβεια δεηθώμεν' ύπερ των

καρποφορούντων έν τη αγία έκκλησία και ποιουντων

τοΐς πένησι τάς έλεημοσύνας δεηθώμεν' και ύπερ των

τάς θυσίας κα) τάς άπαρχάς προςφερόντων Κυριω τω

&εω ημών δεηθώμεν' οπως ό πανάγαθος Θεός άμενψηται

αυτούς ταΓς έπουρανίαις αύτού δωρεαΐς, και δω αυτοις

έν τω παρόντι έκατονταπλασιονα και έν τω μελλοντι
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ζωην αιώνων και χαρίσηται αύτοΐς άντι των επιγειων

τά επουρανια.

Ύπερ των νεοφωτίστων αδελφων ημών δεηθώμεν,

οπως 6 κύριος στηρίξη αυτούς κα) βεβαιώση.

Ύπερ τών εν αρρωστία, εξεταζομένων άδελφών ημών

δεηθώμεν, οπως 6 κύριος ρύσηται αΰτους πάσης νόσου

και πάσης μαλακίας κα) σώους άποκαταστησει τη

άγία αυτού εκκλησία.

Ύπερ πλεόντων κα) όδοιπορούντων δεηθώμεν, ύπέρ

τών έν μετάλλοις κα) έξορίαις κα) φυλακαΐς κα) δεσ-

μοΐς οντων δια το ονομα του Κυρίου δεηθώμεν' ύπερ

τών έν πικρα δουλεία καταπονουμένων δεηθώμεν' ύπερ

εχθρών κα) μισούντων ημάς δια το ονομα του Κυρίου

δεηθώμεν, οπως 6 Κύριος πραϋνας τον θυμον αυτών

διασκεδάσαι την καθ' ημών όργην.

Ύπερ τών εξω οντων κα) πεπλανημένων δεηθώμεν,

οπως 6 κύριος αυτους έπιστρέψη.

Τών νηπίων της έκκλησίας μνημονεύσωμεν, οπως ό

Κύριος τελειώσας αυτά έν τω φόβω αυτού ε'ις μέτρον

ηλικίας άγάγτ/.

Ύπερ άλλήλων δεηθώμεν οπως 6 Κύριος τηρηση ημάς

κα) φυλάξη τη αυτού χάριτι ε'ις τέλος, κα) ρύσηται

ημάς του πονηρού κα) πάντων τών σκανδάλων τών

εργαζομένων την άνομίαν κα) σώση εις την βασιλείαν

αυτού την έπουράνιον.

Ύπερ πάσης ψυχής χριστιανής δεηθώμεν. 'Σώσον

κα) άνάστησον ημάς 6 Θεος τω ελεει σου.

Έγειρώμεθα.

Δεηθέντες έκτενώς εαυτους κα) άλλήλους τω ζώντι

Θεώ διά τού Χριστού αυτού παραθώμεθα.

Έτκυχεσθω 3ε ό άρχιερευς και Χεηίτω' Κύριε παντο-

κράτορ, ύψιστε, 6 έν ύψηλοΐς κατοικών, αγιε έν άγίοις

άναπαυόμενε, αναρχε, μόναρχε' 6 δια Χριστού κηρυγμα

γνώσεως δους ήμιν ε'ις έπίγνωσιν τής σης δόξης και
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του ονόματός σου, ου έφανέρωσεν ημΐν εις κατάληψιν'

αύτος κα) νυν επιδε δΥ αύτού επι το ποιμνιον σου

τούτο- κα) λύτρωσαι αυτό πάσης άγνοίας κα) πονηράς

πράξεως κα) δος φόβω φοβεΐσθαί σε κα) άγάπι)

άγαπα,ν σε κα) στίλλεσθαι άπο προσώπου δόξης σου'

εύμενης αύτοΐς γενού και ιλεως και ύπηκοος εν ταις

τιροςευχάΐς αύτών, κα) φύλαξον αυτους άτρέπτους,

άμέμπτους, ανεγκλητους, Ίνα ώσιν άγιοι σώματι και

'ψνχη, μη εχοντες σπΐλον η ρύπιδα η τι τών τοιούτων,

άλλ' ίνα ώσιν άρτιοι κα) μηδε)ς εν αύτοΐς η ατελές.

Αρωγέ, δυνατε, άπροσωπόληπτε, γενού άντιληπτωρ

του λαού σου τούτου, ον έξηγόρασας τω τιμίω του

-Χριστού σου α'ίματι- προστάτης, επίκουρος, ταμίας,

φύλαξ, τεΐχος έρυμνότατον, φραγμος, άσφάλεια, οτι

εκ της σης χειρος ουδε)ς άρπασαι δύναται- ουδέ γάρ

εστι θεος ώσπερ συ ετερος, οτι εν σο) ή ύπομονη ημών.

Άγίασον αυτούς εν τη άληθεία σου, οτι ό λόγος 6 σος

αλήθεια εστίν. 'Απροσχάριστε, άπαραλόγιστε, ρύσαι

αυτούς πάσης νόσου κα) πασης μαλακιας, παντος πα

ραπτώματος, πάσης επηρείας κα) άπάτης, άπο φόβου

εχθρου, άπο βέλους πετομένου ήμέρας, άπο πράγματος

εν σκότει διαπορευομένου' και καταξίωσον αύτους της

αιωνιου ζωης, της εν Χριστω τω ύιω σου τω μονογενεΐ,

τω Θεώ κα) σωτηρι ημών, δι' ού σοι δόξα κα) σέβας εν

Άγίω Πνεύματι, νυν κα) άε) κα) ε'ις τους αίώνας τών

αιώνων' άμην.

Και μετά τουτο λεγετω ό διακονος- Πρόσχωμεν. Και

άσπαζεσθω ό επίσκοπος την εκκλησιαν και λεγετω- η

ε'ιρηνη του Θεού μετά πάντων ύμών. Και ό λαος

άποκρινάσθω' κα) μετά του πνεύματός σου. Και ο

διάκονος ε'ιπάτω πάσιν' άσπάσασθε άλληλους εν φιλη-

ματι άγίω. Κα» άσπαζεσθωσαν οι του κληρου τον επί-

σκοπον, οι λαϊκοι ανδρες τους λαϊκους, αϊ γυναίκες τας γυναίκας.
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Τα παιδία δε στηκετωσαν προς τω βηματι. Και διάκονος

αύτοις ετερος 'ίστω εφεστως, οπως μη ατακτωσι. Και άλλοι

διάκονοι περιπατείτωσαν και σκοπείτωσαν τους άνδρας και

τας γυναικας, οπως μη θόρυβος τις γενηται, και μη τις νείιστι

η ψιθυρίστι η νυστάζει. Οι δε διάκονοι ίστάσθωσαν εις τας

των άνδρων θίψας και οι υποδιάκονοι εις τάς των γυναικων,

οπως μητις εξελθοι μητε άνοιχθή η θνρα καν πιστός τις »;

κατα τον καιρον της άναφοράς' Έ,Ίς δε ύποδιάκονος διδότω

απόνιψιν χειρών τοις ιερευσι, σνμβολον καθαρότητος 'ψυχών

®εω άνακειμενων.

Διάταξις Ίακωβου του αδελφου Ιωάννου του Ζε-

βεδαίου.

φημι δη καγϊο, Ιάκωβος, ο άδελφος Ιωάννου του Ζεβεδαίου,

ΐν' εϋθνς ό διάκονος λεγη' μη τις των κατηχρυμένων, μη

τις των άκροωμένων, μη τις των απίστων, μη τις

των έτεροδόξων. ΟΙ την πρωτην εύχην ευχόμενοι

προέλθετε' τά παιδία προςλαμβανέσθε αι μητέρες'

μη τις κατά τινος, μή τις εν ύποκρισει. Ορθο) προς

Κυριον μετά φόβου και τρόμου έστωτες ώμεν προς-

φερειν, ων γενομενων οι διακονοι προςαγετωσαν τα οωρα

τω επισκοπω προς το θυσιαστηριον' και οι πρεσβυτεροι εκ

δεζιων αϊτου και εξ ευωνυμων στηκετωσαν ώς άν μαθηται

παρεστωτες διδασκάλω. Δυο δε διάκονοι εξ έκατερων των

μερων του θυσιαστηρίου κατεχετωσαν εξ υμενων λεπτών

ριπιδιον η πτερων ταωνος, η οθονης- και ηρεμα άποσοβείτωσαν

τά μικρά των Ιπταμενων ζωών, οπως άν μη εηχριμπτωνται

€ις τα κύπελλα.

Ευζάμενος ουν καθ' εαυτον ο αρχιερευς αμα τοις Ιερευσιν

κοϊι λαμπράν εσθητα μετενδυς καϊ στάς προς τω θυσιαστηρίω,

το τρόπαιον του σταυρου κατα του μετώπου τ$ χειρι ποιησά-

μενος εις πάντας, είιιάτω' η χάρις τοΟ παντοκράτορος

θεου και ή αγάπη τοΟ κυρίου ημων Ιησού Χριστου κα)

ή κοινωνία του αγίου πνεύματος εστω μετά πάντων

ύμων' και πάντες συμφώνως λεγετωσαν οτι και μετά

τοΟ πνεύματός σου.
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Και ο αρχιερείς- ανω τον νουν.

Και πάντες- έχομεν προς τον Κυριον.

Κπι ό άρχιερενς' εύχαριστησωμεν τω Κυρίω.

Και πάντες- άξιον και δικαιον.

Και ό άρχιερευς εΐιτάτω- ' \ξιον ώς αληθως και

δίκαιον, προ πάντων άνυμνεΐν σε τον όντως όντα Θεον,

τον τΐ/οο των γεννητών όντα, έξ ού πάσα πατρια εν

ούρανω κα) έπ) γης ονομάζεται, τον μόνον άγέννητον

κα) άναρχον κα) άβασίλευτον, κα) άδέσποτον, τον

άνεν§εη, τον παντος άγαθού χορηγον, τον πασης α'ιτιας

κα) 'γενεσεως κρείττονα, τον πάντοτε κατα τά αυτα

κα) ώςαύτως εχοντα' εξ οϋ τά πάντα, καθάπερ εκ

τινος άφετηρίας, εις το είναι παρηλθεν. συ γαρ εί η

άναρχος γνώσις, ή άίδιος ορασις, ή άγέννητος άκοη, ή

αδιδακτος σοφία' 6 πρώτος τη φύσει, κα) νόμος τω

ειναι, κα) κρείττων παντος άριθμου. Τά πάντα εκ

του μη όντος εις το είναι παραγαγων διά τοΟ μονο

γενους σου υΙού' αύτον δε προ πάντων αιωνων γεννη-

σας βουλησει, κα) δυνάμει, και άγαθότητι, άμεσιτεύ-

τως, υϊον μονογενη, Λόγον Θεοι>, σοφιαν ζωσαν, πρω-

τότοκον πάσης κτίσεως, άγγελον της μεγάλης βουλης

σου, αρχιερέα σον, βασιλέα δε κα) κύριον πάσης

νοητης κα) αισθητης φύσεως, τόν προ πάντων, δι ού

τά πάντα' συ 'γαρ, Θεέ α'ιώνιε, δι' αυτού τά 7ιάΊ/τα πε-

ποίηκας, κα) δι' αύτού της προςηκουσης προνοιας τα

ολα άξιοΐς. δι' ού γάρ τό ειναι έχαρίσω, δι' αυτού κα)

το εύ είναι έδωρήσω. ό Θεος και πατηρ τού μονογε

νούς υιού σου' ό δι' αυτοΰ προ πάντων ποιησας τά

Χερουβ)μ κα) τά ~Σεραφ)μ, α'ιώνάς τε κα) θρόνους,

αρχαγγέλους τε κα) άγγέλους' κα) μετά ταύτα πάντα,

ποιησας δι αυτού τον φαινόμενον τούτον κόσμον, κα)

πάντα τά εν αύτω. συ γάρ εί ό τον ούρανον ως καμά-

ραν στησας κα) ως δέρριν έκτείνας, κα) την γην έπ'

ούδενος Ιδρύσας γνώμη μόνη- ό πήξας στερεωμα, κα)
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νύκτα κα) ήμέραν κατασκεύασας' 6 έξαγαγών φώς εκ

θησαυρών, κα) τη τούτου στολη έπαγαγών το σκότος,

ε'ις άνάπανλαν των εν τω κόσμω κινουμένων ζώων' 6

τον ηλιον τάξας ε'ις αρχάς της ημέρας εν ούρανω κα)

την σελήνην εις άρχάς της νυκτος, κα) τον χορον των

αστέρων εν ούρανω καταγράψας, ε'ις αϊνον της σης

μεγαλοπρεπείας' ό ποιησας ΰ§ωρ προς πόσιν και κά-

θαρσιν, αέρα ζωτικον προς ε'ιςπνοην κα) φωνης άπο-

δοσιν διά γλώττης πληττούσης τον αέρα, κα) άκοην

συνεργουμένην ύπ' αύτού ως έπαϊειν ε'ιςδεχομένην την

προςπίπτουσαν αύτη λαλιάν' 6 ποιησας πυρ προς

σκότους παραμνθίαν, προς ένδείας άναπληρωσιν, κα)

το θερμαίνεσθαι ημάς κα) φυπίζεσθαι ύπ' αύτού' ό την

μεγάλην θάλασσαν χωρίσας της γης, κα) την μεν

άναδείζας πλωτην, την δέ ποσ) βάσιμον ποιήσας, κα)

την μεν ζώοις μικροΐς κα) μεγάλοις πληθύνας, την δε

ημέροις κα) άτιθάσσοις πληρώσας, φυτοΐς τε διαφόροις

στέψ'ας, κα) βοτάναις στεφανώσας, κα) άνθεσι καλλύ-

νας, κα) σπέρμασι πλουτίσας' ό συστησάμενος αβυσ-

σον, κα) μέγα κητος αύτη περιθε)ς, αλμυρών ύδάτων

σεσωρευμένα πελάγη, περιφράξας δέ αύτην πύλαις

αμμου λεπτοτατης' 6 πνεύμασί ποτε μεν αύτην κορυ

φών εις ορέων μέγεθος, ποτέ δέ στρωννύων αύτην ε'ις

πεδίον, και ποτε μεν έκμαίνων χειμώνι, ποτέ δέ πραϋ-

νων γαληνη, ως ναυσιπόροις πλωτηρσιν εϋκολον ειναι

προς πορείαν' 6 ποταμοίς διαζώσας τον ύπο σού διά

Χριστού γενόμενον κόσμον, κα) χειμάρροις έπικλύσας,

κα) πηγαΐς άεννάοις μεθύσας, ορεσι δέ περισφίγξας

ε'ις έδραν άτρεμη γης άσφαλεστάτην. έπληρωσας

γάρ σου τον κόσμον, και διεκόσμησας αύτον βοταναις

εύόσμοις κα) 'ιασίμοις, ζώοις πολλοΐς κα) διαφόροις, άλ-

κίμοις κα) άσθενεστέροις,έδωδίμοις κα) ένεργοις, ήμέροις

κα) άτιθάσσοις' ερπετών συριγμοΐς, πτηνών ποικίλων

κλαγγάις' ένιαυτών κύκλοις, μηνών κα) ημερών άριθ
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μοις, τροπων τάξεσι, νεφων όμβροτόκων διαδρομους,

€ις καρπων γονας, κα) ζώων σύστασιν, σταθμον άνεμων

διαπνεόντων, οτε προςτα'χθώσι παρά σου, των φυτών

και των βοτανών το πλήθος, και ου μόνον τον κόσμον

έδημιούργησας, άλλα και τον κοσμοπολίτην άνθρωπον

εν αυτώ εποιησας, κόσμου κόσμον αύτον άναδείξας.

εΐπας γαρ τη ση σοφία' ποιήσωμεν άνθρωπον κατ

ε'ικόνα ήμετέραν, κα) καθ' όμοίωσιν' και άρχέτωσαν

τών 'ιχθΰων της θαλάσσης, κα) τών πετεινών του

ουρανου. Διο κα) πεποίηκας αύτον εκ ψυχής

αθανάτου κα) σώματος σκεδαστού' της μεν εκ του

μη οντος, τοΐι δέ έκ τών τεσσάρων στοιχείων' κα)

δέδωκας αύτώ, κατά μεν την -ψυχην, την λογικην

διάγνωσιν, εύσεβειας κα) άσεβείας διάκρισιν, δικαίου

και αδίκου παρατήρησιν' κατά δέ το σώμα την πέντα-

θλον έχαρίσω αίσθησιν, κα) την μεταβατικην κίνησιν.

συ γαρ Θεε παντοκράτορ, δια Χριστου παράδεισον εν

Εδέμ κατά ανατολάς έφύτευσας, παντοίων φυτών

εδωδιμων κόσμω, κα) εν αύτώ ώς αν εν έστι'α πολυτελεΐ

ε'ιςηγαγες αύτόν' κυ,ν τω ποιεΐν νόμον δέδωκας αύτώ

έμφυτον, οπως οικοθεν κα) παρ' εαυτού εχοι τά σπέρ

ματα της θεογνωσιας. ε'ιςαγαγων δε ε'ις τον της

τρυφής παράδεισον, πάντων μεν άνήκας αυτω την

έξουσιαν προς μετάληψιν, ένος δε μόνου την γεύσιν

άπεΐπας επ' έλπίδι κρειττόνων, Ίνα έάν φυλάξη την

έντολην, μισθον ταύτας την άθανασίαν κομίσηται'

άμελησαντα δέ της εντολής κα) γευσάμενον άπηγορευ-

μένου καρπού άπατ^ οφεως και συμβουλια γυναικος,

του μεν παραδεισου δικαίως έξωσας αύιον, ά"γαθότητι

δέ ε'ις το παντελές άπολλύμενον ουχ ύπερεΐδες' σον

'γαρ ην δημιούργημα' αλλά καθυποτάξας αύτώ την

κτίσιν, δέδωκας αύτώ ο'ικειοις Ιδρώσι κα) πόνοις πορι-

ζειν έαυτώ την τροφην, σου παντα φύοντος και αυξοντος

κα) πεπαίνοντος' χρόνω δε προς ολίγον αύτον κοιμισας,
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ορκω εις παλιγγενεσίαν έκάλεσας' ορον θανατου

λύσας, ζωην εξ αναστάσεως έπηγγείλω. κα) ου τούτο

μόνον, αλλά και τούς εξ αύτοΐι εις πλήθος άνάριθμον

χέας, τους εμμείναντάς σοι έδόξασας, τους δε άπο-

στάντας σου έκόλασας. Κα; του μεν Άβέλ ώς όσίου

προςδεξάμενος την θυσιαν, του δε άδελφοκτόνοι; Καιν

ανοστραφεις τό δώρον, ως εναγούς. Και προς τουτοις

τον -Σήθ, κα) τον Ένώχ προςελάβου, κα) τον Έι'ώχ

μετατέθεικας. συ 'γαρ εϊ 6 δημιουργος των άνθρώπων,

κα) της ζωής χορηγος, και τής ενδειας πληρωτης, και

των νόμων δοτηρ, κα) των φυλαττόντων αυτους μισθα-

ποδότης, κα) των παραβαινόντων αυτους έκδικος' ό

τον μεγαν κατακλυσμον επαγαγων τω κόσμφ δια

το πλήθος των άσεβησάντων, κα) τόν δίκαιον Νώε

ρυσάμενος εκ του κατακλυσμου εν λάρνακι συν

οκτώ ψυχαΐς, τέλος μεν των παρωχηκότων, άρχην

δε των μελλόντων έπιγίνεσθαι. ό το φοβερόν πυρ κατά

τής Σοδομηνής πενταπόλεως εξάδας, κα) γήν καρπο-

φόρον εις αλμην θέμενος άπο κακίας των κατοικούν-

των εν αυτή, και τον όσιον Λωτ έξαρπάσας του

εμπρησμου, συ εί ό τον Αβραάμ ρυσάμενος προ

γονικής άσεβείας, και κληρονόμον του κόσμου κατα-

στησας, κα) έμφανίσας αύτω τόν Χριστόν σου' ό τόν

Μελχισεδεκ άρχιερεα τής λατρείας προχειρισάμενος'

ό τον πολύτλαν θεράποντα σου Ιω/3 νικητήν του άρχε-

κάκου οφεως άναδείξας' ό τον Ισαάκ επαγγελίας υιόν

ποιησάμενος' ό τόν 'Ιακωβ πατέρα δώδεκα παίδων,

και τους εξ αυτού εις πλήθος χέας, κα) ε'ιςαγαγων εις

Αιγυπτον εν έβδομηκοντα πέντε ψυχαΐς. συ, Κύριε,

Ίωσηφ ουχ ύπερεΐδες' αλλά μισθόν τής διά σε σωφρο

σύνης εδωκας αύτω το των Α'ιγυπτίων αρχειν. συ

Κυριε, Εβραιους ύπο Αιγυπτιων καταπονουμένους ου

περιεΐδες, διά τάς προς τους πατέρας αυτών επαγγε

λίας' άλλ' έρρύσω, κολάσας Αιγυπτίους, παραφθει
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ράντων δε τών ανθρωπων τον φυσικον νόμον, και την

κτίσιν, ποτε μεν αύτόματον νομισάντων, ποτε δε πλεΐον

η δεΐ τιμησαντων, καί σοι τω Θεω των πάντων συντατ-

τόντων' ουκ ε'ιασας πλανάσθαι, αλλά άναδείξας τον

αγιόν σου θεράποντα Μοϋσ^ι', δΥ αύτού προς βοηθειαν

του φυσικου τον γραπτον νόμον δέδωκας, και την

κτίσιν εδειξας σον εργον ειναι, την δε πολύθεον πλάνην

έξώρισας' τον Ααρών κα) τους εξ αύτού Ιερατική τιμή

έδόξασας, Εβραίους αμαρτόντας έκόλασας, επιστρέ

φοντας έδέξω' τοι^ς Αιγυπτίους δεκαπληγψ έτιμωρησω'

θάλασσαν διελων'Ισραηλίτας διεβίβασας' Αιγυπτίους

έπιδιώξαντας ύποβρυχίους άπώλεσας' ξύλω πικρον

υδωρ έγλύκανας' εκ πέτρας άκροτόμου ΰδωρ άνέχεας'

εξ ουρανου το μάννα ύσας' τροφην εξ αέρος όρτυγο-

μητραν' στυλον πυρος την νύκτα προς φωτισμον, και

στυλον νεφέλης ήμέραν προς σκιασμον θάλπους. τον

Ίησούν στρατηγον άναδείξας, επτά εθνη Χαναναίων

δι αύτού καθεΐλες, Ίορδάνην, διέρρηξας τους ποταμους

Ήθαμ έξέρανας, τειχη κατέρριψ'ας άνευ μηχανημάτων

κα) χειρος άνθρωπίνης. Ύπερ απάντων σοι η δόξα,

δέσποτα παντοκράτορ. σε προςκυνούσιν άνάριθμοι

στρατιαι αγγέλων, άρχαγγέλων, θρόνων, κυριοτητων,

άρχων, έξουσιών, δυνάμεων, στρατιών αιωνίων' τά

\ερουβ)μ, κα) τά έξαπτέρυγα Σεραφ)μ, ταις μεν

δυσι κατακαλύπτοντα τους πόδας, ταΐς δε δυσ) τάς

κεφαλας, τα?ς δε δυσι πετόμενα, κα) λέγοντα αμα

χιλίαις χιλιάσιν άρχαγγέλων, κα) μυρίαις μυριάσιν

αγγέλων, ακαταπαύστως κα) άσιγητως βοώσαις' κα)

'κας ό λαο5 αμα ειπάτω- αγιος, αγιος, 'άγιος Κύριος

Σαβαώθ' πληρης ό ούρανος κα) ή γη της δόξης αύτού'

εύλογητος ε'ις τους αιώνας, άμην.

Και ό άρχιερευς έξης λε<γετω' Αγιος γαρ ει ώς αλη

θώς, κα) πανάγιος, υψιστος κα) ύπερυφ'ούμενος ε'ις
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τους αιώνας, αγιος δε και 6 μονογενής σου υιος ό

Κύριος ημων και Θεος Ίησους 6 Χριστος, ός εις πάντα

υπηρετησαμενός σοι τω Θεώ αυτού και πατρ), εις τε

δημιουργίαν διάφορον, και πρόνοιαν κατάλληλοι/, ου

περιεΐδε το γένος των άνθρώπων άπολλύμενον, άλλα

μετά φυσικον νόμον, μετά νομικην παραίνεσιν, μετά

προφητικους έλέγχους κα) τας τών αγγελων επιστα

σίας, παραφβειρόντων συν τω θετω κα) τον φυσικον

νόμον κα) της μνημης έκβαλλόντων τον κατακλυσμον,

την έκπύρωσιν, τάς κατ Α'ιγυπτίων πληγάς, τας κατά

ΪΙαλαιστηνών σφαγας, κα) μελλόντων οσον ούδέπω

άπόλλυσθαι πάντων, ευδόκησεν αύτος γνωμη ση ό

δημιουργος άνθρωπου, ανθρωπος γενέσθαι, ό νομοθέτης

υπό νόμους, ό άρχιερεύς Ιερεΐον, ό ποιμην πρόβατον,

και εζευμενίσατό σε τον εαυτου ®εον και πατερα, και

τω κόσμω κατήλλαξε, κα) της επικειμενης οργης τους

πάντας ήλευθέρωσε, γενόμενος εκ παρθένου, γενόμενος

εν σαρκι, ό Θεος Λόγος, ό άγαπητος υιος, ό πρωτότοκος

πάσης κτισεως, κατά τας περ) αύτού ύπ' αυτού προρρη-

θείσας προφητείας εκ σπέρματος Δαβ)δ, κα) Αβραάμ,

κα) φυλης Ίούδα' κα) γέγονεν εν μητρα παρθένου ό

διαπλασσων πάντας τους γενομενους, και ενσαρκωθη ό

άσαρκος, ό αχρόνως γεννηθεις εν χρόνω γεγέννηται'

πολιτευσάμενος όσίως κα) παιδεΰσας ένθέσμως, πάσαν

νόσον κα) πάσαν μαλακίαν εξ άνθρώπων άπέλασας,

σημεΐά τε κα) τέρατα εν τω λαώ ποιήσας' τροφης κα)

ποτου και υπνου μεταλαβών, ό τρεφων παντας τους

χρηζοντας τροφης, κα) έμπιπλών πάν ζώον ευδοκίας'

εφανερωσέ σου το οιομα τοίς άγνοούσιν αυτο, την

άγνοιαν έφυ'/άδευσε, την εύσέβειαν άνεζωπύρωσε, το

θέλημά σου έπλήρωσε, το εργον ο εδωκας αύτω έτε-

λείωσε' κα) ταύτα πάντα κατορθώσας, χερσιν άνόμων

κατασχεθεις, ιερέων κα) άρχιερέων ψευδωνύμων κα)

λαοΟ παρανόμου, προδοσία του την κακίαν νοσήσαντος,
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και πολλά παθων ύπ' αυτών, και πάσαν άτιμίαν ύπο-

στας τη συγχωρήσει, παραδοθεις Πιλάτω τω ήγεμόνι,

κα) κριθε)ς 6 κριτης, κα) κατακριθε)ς ό σωτηρ, σταυρώ

προςηλώθη 6 απαθης, και άπέθανεν 6 τη φύσει αθά

νατος, κα) ετάφη 6 ζωοποιος, "να πάθους Χύση και

θανατου εξεληται τούτους τους σι ους παρεγένετο, και

ρηξη τα δεσμά του διαβόλου, κα) ρύσηται τους άνθρώ

πους εκ της άπάτης αύτού, κα) άνέστη εκ νεκρών τη

τρ'ιτη ημέρα- κα) τεσσαράκοντα ημέρας ένδιατρίψας

τοΐς /χαθ^ταΓξ', άνελήφθη ε'ις τους ούρανούς, κα) έκα-

θέσθη εκ δεξιών σου του Θεού και πατρος αυτού.

Μεμνημένοι ούν ών δι ημάς ύπέμεινεν, εύχαριστού-

μέν σοι, Θεέ παντοκράτορ, ουχ οσον όφειλομεν, άλλ'

οσον δυνάμεθα, κα) την διάταξιν αύτού πληρούμεν. εν

ή γαρ νυκτ) παρεδίδοτο, λαβών άρτον ταίς άγίαις κα)

άμώμοις αυτού χερσι, κα) άναβλέψας προς σε τον

Θεον αύτού κα) πατέρα, κα) κλάσας, εδωκε τοΐς μαθη-

ταΐς, ε'ιπών τούτο το μυστηριον της καινης διαθηκης-

λάβετε εξ αυτού, φάγετε- τούτό έστι το σώμά μου,

το περ) πολλών θρυπτόμενον ε'ις άφεσιν αμαρτιών,

ωσαύτως κα) το ποτηριον κεράσας εξ οινου κα) υδατος,

κα) άγιάσας, έπέδωκεν αύτοΐς, λέγων' πίετε εξ αυτού

πάντες' τούτό έστι το αίμά μου, το περ) πολλών έκχυ-

νόμενον εις άφεσιν αμαρτιών, τούτο ποιεΐτε ε'ις την

εμην άνάμνησιν. οσάκις γαρ εάν έσθίητε τον άρτον

τούτον, και πίνητε το ποτηριον τούτο, τον θάνατον τον

έμον καταγγέλλετε, άγρις άν ελθω.

Μεμνημένοι τοίνυν του πάθους αύτού και του θανά

του, κα) της εκ νεκρώι άναστάσεως, κα) της εις ουρανούς

επανόδου, κα) της μελλούσης αυτού δευτέρας παρουσίας,

εν η ερχεται μετά δόξης κα) δυνάμεως, κρΐναι ζώντας,

κα) νεκρους, κα) άποδούναι έκάστω κατά τά έργα αυτού,

προςφέρομέν σοι τώ βασιλεΐ κα) Θεώ, κατά την αυτού

κ
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διάταξιν, τον άρτον τουτον, κα) το ποτήριον τουτο, εύ-

χαριστούντές σοι δι' αυτου, έφ' οίς κατηξιωσας ήμας

έστάναι ενώπιόν σου, κα) Ιερατευειν σοι' και άξιοΐιμεν

σε, οπως εύμενως επιβλεψης έπ) τα προκείμενα δώρα

ταυτα ενώπιόν σου, συ 6 άνενδεης Θεος, κα) ευδοκησες

επ' αυτοΐς εις τιμην του Χριστοί» σου, κα) καταπέμψης

το άγιόν σου Πνεύμα έπι την θυσιαν ταΰτην, τον

μάρτυρα των παθημάτων του κυριου Ίησου, οπως

άποφηνη τον άρτον τουτον σώμα του Χριστου σου, κα)

το ποτηριον τουτο αίμα τοΟ Χριστου σου, ινα οι μετα-

λα/6όντες αυτου βεβαιωθώσι προς εύσεβείαν, αφεσεως

αμαρτημάτων τύχωσι, του διαβόλου κα) της πλάνης

αύτού ρυσθώσι, Π.νεύματος άγίου πληρωθώσιν, άξιοι

του Χριστου σου γένωνται, ζωης αιωνίου τύχωσι, σοΐι

καταλλαγεντος αύτοΐς, δέσποτα παντοκράτορ.

"Ετι δεόμεθά σου, Κύριε, κα) υπέρ της αγίας σου

εκκλησίας της άπο περάτων έως περάτων, ην περιε-

ποιησω τω τιμίω α'ιματι του Χριστου σου, οπως αυτην

διαφυλάξης άσειστον κα) άκλυδώνιστον, άχρι τ^ς συν

τελείας του αιώνος, κα) ύπερ πάσης έπισκοπης της

όρθοτομούσης τον λόγον της αληθείας, ετι παρακα-

λούμέν σε κα) ύπερ της εμης του προςφέροντός σοι

ούδενίας, κα) ύπερ παντος τοΟ πρεσβυτερίου, υπέρ τών

διακόνων κα) παντος τοΟ κληρου, ίνα πάντας σοφίσας

ΐΙνεύματος άγίου πληρώσης, ετι παρακαλουμέν σε,

Κύριε, υπέρ του βασιλέως, κα) τών εν ύπερο'χί), κα)

παντος του στρατοπέδου, ϊνα ε'ιρηνεύωνται τά προς

ήμάς' οπως εν ησυχία κα) ομονοία διάγοντες τον πάντα

χρόνον της ζωης ημών, δοξάζωμέν σε δια Ίησού Χριστου

της ελπίδος ημών. ετι προςφέρομέν σοι κα) υπέρ πάν

των των άπο αιώνος εύαρεστησάντων σοι άγίων, πατρι

αρχών, προφητών, δικαίων, άποστόλων, μαρτύρων,

όμολογητών, επισκόπων, πρεσβυτέρων, διακόνων, υπο
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διακόνων, αναγνωστων, ψαλτών, παρθένων, 'χήρων,

λαϊκών και πάντων, ών αυτός έπίστασαι τά ονό

ματα, ετι προςφέρομέν σοι υπέρ του λαου τουτου,

ίνα άναδείξης αυτόν ε'ις επαινον του Χριστου σου

βασίλειον Ιεράτευμα, εθνος αγιον. ύπέρ των έν

•παρθενία κα) άγνεία, ύπερ των χηρων της εκκλησίας,

νπερ των έν σεμνοΐς γάμοις κα) τεκνογονίαις, υπέρ των

νηπίων του λαού σου, οπως μηδένα ημών άπόβλητον

'ποιησης, ετι άξιούμέν σε και ύπερ της πολεως ταυτης

και των ενοικουντων, ύπερ των εν άρρωστίαις, ύπέρ

των έν πικρα δουλειφ, ύπέρ των έν έξορίαις, ύπέρ

των έν δημεύσει, υπέρ πλεόντων, και όδοιπορούντων,

οπως έπίκουρος γένη, πάντων βοηθός κα) άντιλήπτωρ.

ετι παρακαλουμέν σε και ύπερ των μισούντων ήμάς

και διωκόντων ημάς δια το ονομα σου, ύπερ των εξω

οντων και πεπλανημένων, οπως επιστρέψης αυτους εις

αγαθον, κα) τον θυμοι/ αυτών πραϋνης. ετι παρακα

λουμέν σε κα) ύπέρ των κατηχουμένων της έκκλησίας,

και ύπερ των χειμαζομενων ύπο του αλλοτρίου, κα)

ύπέρ τών έν μετανοίψ αδελφων ημών' οπως τούς μεν

τελειωσης έν τη πίστει, τους δε καθαρίσης έκ της ένερ

γείας του πονηρου, των δέ την μετάνοιαν προςδέξη,

κα) συγχωρησης κα) αύτοΐς κα) ημιν τα παραπτώματα

ημών. ετι προςφέρομέν σοι κα) ύπερ της ευκρασίας

του άέρος κα) της ευφορίας τών καρπών' οπως άνελ-

λειπώς μεταλαμβάνοντες τών παρά σου άγαθών, α'ινώ-

μέν σε άπαύστως, τον διδόντα τροφην πάση σαρκί.

έτι παρακαλουμέν σε κα) ύπέρ τών δι' ευλογον α'ιτίαν

άπόντων, οπως απαντας ημάς διατηρησας έν τη ευσέ

βεία, έπισυναγάγης έν τη βασιλείς του Χριστου σου,

του Θεου πάσης α'ισθητης κα) νοητης φύσεως, του βασι

λέως ημών, άτρέπτους, άμέμπτους, άνεγκλητους' οτι

σοι πάσα δόξα, σέβας κα) ευχαριστία, τιμη κα) προς-

κύνησις, τω Πατρι, κα) τω ΎΙώ, κα) τω άγιω Πνεύματι,
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και νύν, κα) άε), κα) ε'ις τους άνελλειπεΐς κα) ατελευ

τητους αιωνας των α'ιωνων. Και πάς ό λαος λεγετω-

αμήν.

Και ο επίσκοπος είπάτω' ή ειρήνη του θεού είη μετά

πάντων υμών.

Και πας ό λαος λεηετω' και μετά του πνευματός σου.

Και ό διάκονος κηρυασετω πάλιν' Ετι και ετι δεηθώμεν

του θεου διά του Χριστου αύτού ύπερ του δώρου προς-

κομισθέντος Κυρίψ τω Θεώ' οπως 6 άγαθος Θεος προς-

δέξηται αυτο διά της μεσιτείας του Χριστου αυτοί) εις

το έπουράνιον αύτού θυσιαστηριον εις όσμην ευωδίας.

Ύπερ της εκκλησίας ταύτης και του λαού δεηθώμεν

ύπερ πάσης επισκοπης, παντος πρεσβυτερίου, πάσης

της εν Χριστω διακονίας κα) υπηρεσίας, παντος του

πληρώματος της εκκλησιας δεηθωμεν, οπως 6 κύριος

πάντας διατηρηση κα) διαφυλάξη.

Ύπερ βασιλέων κα) των έν ύπερογ_η δενθώμεν, ίνα

ειρηνεύωνται τά προς ήμάς' οπως ηρεμον κα) ήσΰχιον

βίον έχοντες διάγωμεν έν πάση ευσεβείς, κα) σεμνότητι.

Τών άγιων μαρτύρων μνημονεύσωμεν, οπως κοινωνο)

γενέσθαι της αθλήσεως αυτών καταξιωθώμεν.

Ύπερ τών έν πίστει άναπαυσαμένων.

Ύπερ της ευκρασιας τών άέρων κα) τελεσφορίας

τών καρπών δεηθώμεν.

Ύπερ τών νεοφωτίστων δεηθώμεν, οπως βεβαιω-

θώσιν έντη πίστει. Πάντες ύπ' άλλων παρακαλέσθωσαν.

Άνάστησον ημάς 6 θεος εν τη χάριτί σον άναστάντες

εαυτούς τω θεώ διά του Χριστου αυτού παραθώμεθα.

Και ο επίσκοπος λεγετω' ό &εος ό μέγας και μεγα

λώνυμος, ό μέγας τη βουλη κα) κραταιος τοΐς εργοις-

6 Θεος κα) πατηρ τοΟ άγίου παιδός σου Ιησού τού

σωτηρος ημών, έπίβλεψον έφ' ημάς και επι το ποιμνιόν

σου τούτο, ο δι αύτού έξελέξω εις δόξαν τοΟ ονόματός
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σου, κα) άγιάσας ημών το σώμα κα) την ψυχην κατα-

ξίωσον καθαρούς γενομενους άπο παντος μολυσμου

σαρκος κα) πνεύματος, τυχεΐν των προκειμενων αγαθων'

κα) μηδένα ημών άνάξιον κρίνος, άλλα βοηθος ημων

γενού, άντιληπτωρ, ύπερασπιστης, διά του Χριστου σου,

μεθ' ου σοι δόξα, τιμη, αινος, δοξολογία, ευχαριστία,

κα) τω άγίω Πνεύματι ε'ις τους α'ιώνας' άμήν.

Και μετα το πάντας ειπείν αμήν, ό διάκονος λεηετω'

προσχωμεν' και ο επίσκοπος προςφωνήσατω τω λαω ουτω'

ΤΑ ΆΓΙΑ ΤΟΙ2 ΆΓΙ0Ι2.

Και ο λαος ΰπακουετω' εις αγιος, εις κυριος, εις Ιησους

Χριστος, ε'ις δόξαν Θεοί) πατρος, εύλογητος εις τους

αιώνας' αμήν. Δόξα εν ύψίστοις Θεώ, κα) επ) γης

ειρήνη, εν άνθρώποις εύδοκία. Ωσαννά τω υίω Λαβ'ιδ,

ευλογημένος 6 ερχόμενος εν ονόματι Κυριου. Θεος Κύριος

κα) επεφάνη ήμΐν. Ωσαννά εν τοΐς ύψίστοις.

Και μετα τούτο μεταλαμβανετω ο επισκοπος' επειτα οι

πρεσβυτεροι και οι διάκονοι και υποδίακονοι και οι αναηνω-

σται και οι ψάλται και οΐ άσκηται, και εν ταίς 'γυναιξιν αϊ

διακόνισσαι και α! παρθενοι κα) αϊ χηραι, είτα τά παιδια, και

τότε πας ό λαος κατά τάζιν και μετά α'ιδοΰς καϊ εϋλαβειας

ανευ θορυβου.

Και ο μεν επίσκοπος διδότω την προςφοραν, λε<γων

Σώμα Χριστού.

Και ο δεχόμενος λε^ίτω'

Άμην.

Ό ίέ διάκονος κατεγετω το ποτήριον και επιδιδοίις λεγέτω'

Αιμα Χριστου, ποτήριον ζωης.

Και ο πινων λεγέτω-

Άμην.
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Φαλμος 5έ λεηέσθω τριακοστος τρίτος εν τω μεταλαμ-

βανειν παντας τους λοιπους- και οταν πάντες μεταλάβωσι και

πασαι, λαβοντες οι διάκονοι τα περισσεύσαντα ε'ισφερέτωσαν

εις τα παστοφόρια.

Και ο διάκονος λεγετω, παυσαμενου του ψάλλοντος' Με-

ταλαβοντες του τιμιου σωματος, και του τιμιου αιματος

του Χριστου, εύχαριστήσωμεν τω καταξιώσαντι ημας

μεταλαβεΐν των αγιων αυτοΐι μυστηρίων, και παρακα-

λέσωμεν, μη εις κρίμα, άλλ' ε'ις σωτηρίαν ήμΐν γενεσθαι,

ε'ις ώφέλειαν 'ψυχης και σώματος, ε'ις φυλακήν εύσε

βειας, ε'ις αφεσιν αμαρτιών, ε'ις ζωήν του μέλλοντος

αιώνος' εγειρώμεθα. εν χάριτι Χριστού εαυτους τω

Θεώ, τώ μόνω άγεννητω &εώ, και τω Χριστώ αύτου

παραθώμεθα.

Και ο επίσκοπος εύχαριστειτω. Δεσποτα 6 ®εος 6 παν-

τοκράτορ, 6 πατηρ του Χριστου σου του εύλογητού

παιδος, 6 τών μετ' ευθύτητος έπικαλουμένων σε έπη-

κοος, 6 και τών σιωπώντων επιστάμενος τάς έντεύξεις'

ευχαριστούμέν σοι, οτι κατηξίωσας ημάς μεταλαβεΐν

τών άγιων σου μυστηριων, α παρέσχου ήμΐν, ε'ις πλη-

ροφορίαν τών καλώς έγνωσμένων, εις φυλακήν της

ευσεβείας, ε'ις αφεσιν πλημμελημάτων' οτι το ονομα του

Χριστου σου έπικέκληται έφ' ήμας, και σοι προςωκειώ-

μεθα. 6 χωρίσας ημάς της τών ασεβών κοινωνίας,

ενωσον ημάς μετά τών καθωσιωμένων σοι, στήριξον

ημάς εν τη άληθεία τρ του αγίου Πνεύματος έπιφοιτήσει'

τά άγνοούμενα άποκάλυψον, τά λείποντα προςανα-

πλήρωσον, τά εγνωσμένα κράτυνον' τους Ιερεΐς άμω

μους διαφύλαξον εν τη λατρεία σου' τους βασιλεΐς

διατηρησον εν ε'ιρηνη, τους αρχοντας εν δικαιοσύνη,

τους άέρας εν ευκρασία, τους καρπους εν ευφορία, τον

κόσμον εν παναλκεΐ προνοία, τά εθνη τά πολεμικά

πράϋνον' τά πεπλανημένα έπίστρεψον, τον λαόν σου
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αγιασον τους εν παρθενίο; διατήρησον' τους εν γάμω

διαφυλαξον εν πιστει' τους εν άγνεία ένδυνάμωσον'

τα νηπια άδρυνον' τούς νεοτελεΐς βεβαίωσον' τους εν

κατηχήσει παίδευσον, και της μυήσεως άξίους άνά-

δειξον' και πάντας ημάς επισυνάψαγε ε'ις την των

ουρανων βασιλείαν, εν Χριστω Ιησού τω κυρίω ημών

μεθ' ου σοι δόξα, τιμη και σέβας, και τω άγίω Πνεύ-

ματι, ε'ις τους α'ιώνας, αμήν.

Κα£ ο διακονος λεγετω' Τώ Θεώ διά του Χριστού

αυτού κλίνατε και εύλογεΐσθε.

Και ο επισκοπος επενχεσθω, λεγων Ο Θεος «5 παντο

κράτωρ, ό άληθινος και άσύγκριτος, 6 πανταχου ων

και τοΐς πάσι παρων και έν ουδεν) ως ένόντι ύπάρχων,

6 τόποις μη περιγραφόμενος, 6 χρόνοις μη παλαιούμενος,

ό α'ιώσι μη περατούμενος, 6 λόγοις μη παραγόμενος, 6

γενέσει μη υποκείμενος, 6 φυλακης μη δεόμενος, 6

φθοράς άνώτερος, 6 τροπης άνεπίδεκτος, ό φύσει

άναλλοίωτος, 6 φώς ο'ικών άπρόσιτον, 6 τη φύσει

άόρατος, ό γνωστος πάσαις ταΐς μετ' εύνοίας έκ-

ζητούσαις σε λογικαΐς φύσεσιν, 6 καταλαμβανό

μενος ύπο τών εν εύνοια έπιζητούντων σε' ό &εος

Ίσραηλ, του άληθινώς όρώντος, του εις Χριστον πι-

στεύσαντος λαου σου' ευμενης γενόμενος έπάκουσόν

μου δια το ονομά σου, και ευλόγησον τους σοι κεκλι-

κότας τους εαυτών αύχένας, και δος αυτοΐς τα αιτήματα

τών καρδιών αύτών τα έπ) συμφέροντι, και μηδένα

αυτών άπόβλητον ποιησης εκ της βασιλείας σου, αλλά

άγίασον αυτούς, φρούρησον, σκέπασον, άντιλαβού,

ρύσαι του άλλοτριου, και παντος εχθρού, τούς οικους

αύτών φύλαξον, τάς ε'ιςόδους αύτών και τα? έξόδους

φρούρησον' οτι σοι δόξα, αίνος, μεγαλοπρέπεια, σέβας,

προςκύνησις, και τω σω παιδι Ιησού τω Χριστώ σου
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to Kvpiui rnj.£>v Kai 0eu *«, fiaai\e?, Ka) to 07iW

Tivevfj.ari, vvv kou dei Ka) els tovf o/ovaf tov aiuvuv.

Kai 0 SiaKovos epe?' 'Airo\veade ev eiprjvrj.

Tavra irepl rrjs fj.votikiIs Aarpei'aj Siaraaaojj.eda i//ueif m

inroirro\oi vtuv tois eiriiTKoirois Kai ro19 irpeapvrepois Ka)

tois iiaKovcis.

\



THE LITURGY

SAINT CHRYSOSTOM,^

A - —

ACCORDING TO THE USE OF THE

(CONSrANTINOPLE),

AND THE

l^olg iWountam

(athos).

EDITED BY THE

REV. J. M. NEALE, M.A.,

WARDEN OF SACKVILLE COLLEGE.

LONDON :

J. T. HAYES, LYALL PLACE, EATON SQUARE.

1858.





PREFACE.

The Liturgy of S. Chrysostom, derived and abbreviated

from that of S. Basil, as the latter from that of S. James,

is in use through the four Patriarchates and Russia,

except on the few days on which S. Basil's Liturgy is

said.

It is thus the least ancient of the Greek Liturgies ; but

it has the advantage of being a living, and not, as the

others, a dead, rite.

The following pages are a reprint from the Venice

Edition of 1840, corrected by a later Edition at Constan

tinople. I have, however, always given oocpia, ln the

exclamations of the Deacon, instead of the modern

crixpiq.

I have not added any notes. They will be found at

great length in the forthcoming Translation ofthis Liturgy ;

and to have given them in duplicate would only have

been to increase the expense.

Sackville College:

Nov. 8, 1858.





H 0EIA AEITOYPriA

TOY EN AHOI2 IIATP02 HMQN

IJ2ANNOY TOY XPY202T0M0Y.

Ev-^rj t fj f Hpodeaeus.

'O 0EO2, 6 0eof rjp.uv, 6 tov ovpavlov Aprov, njv

rpocprjv tov iravros Koap.ov, tov Kvpiov rjp.uv, kou

0eov 'lrjaovv Wpiarov et-aTroarei\as aurrjpa, Ka) \v-

rpuTrjv, km evepyerrjv, ev\oyovvra Ka) ayid&vra

>7/j.af aurof ev\oyrjaov trjv Hpodeaiv ravrrjv, kou

irpoaSe^ou avrrjv eis to virepovpaviov aov Qvinaarii-

piov p.vrjp.6vevaov, uf dyados Kou rpi\avdpuiros, tuv

irpoaeveyKavruv, ko) oY oi,f irpoarjyayov, Kai rjp.ds

aKarOiKpiroVs Siacpv\a!~ov ev tj? lepovpyia tov dei'uv

aov Mvarrjpiuv. "Oti rjylaaron, kou SeSo^aarou to

iravrifj.ov, kou jieya\oirpeires ovop.d aov, tov Ilarpof,

kou tov Ylov, koi tov dyiov Hvev^aros, vvv Kai de),

Kou e/f tovs aiuvas tov ouuvuv. 'Ap.rjv.

'O Aia kovos- Eii\oyrjaov Aiairora. 'O'lepeiis,

e k cp u v u f.

Ev\oyrjjj.evrj r) Baai\eia tov Harpos, Kai tov Yiov,

kou tov ayiov Hvevp.aros, vvv, kou de), Ka) e/f touf

ouuvas rov ouovov. 'O X o p of Ajujv.

'O A i a k ov o f.

'Ev erprjvrj tov Kvplov Serjd£>p.ev. 'O Xopos- Kvpie

e\erjaov.

'Ywep rrjs avuflev elprjvrjs, kou ttjs aurrjplas tov

-^-in^ov rjp.Mv, tov Kvpiov Sejjd£ip.ev.

lirep rrjs erprjvrjs tov avfj.iravros Koap.ov, evaradelas

L
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t£iv ayluv tov Qeov 'EKK\rjaiuv, kou t^f ruv iravruv

ei'oaeof, tov Kvplov Serjdup.ev.

'Yirep tov aylov O'i'kov tovrov, kou tuv jaera

wiareuf, ev\afielas, kou cp6fiov Qeov elaiovruv ev

avrCo, tov Kvplov Serjdup.ev.

'Yirep tov 'ApxieinaKoirov rjp.uv (tov Se?w>f) toO

rijuov Hpeafivrepi'ov, rrjs ev Xpiaru AiaKovlas, wa^rof

tov K\rjpov, km tov Aaov, tov Kvpiov Serjdup.ev.

'Yirep tuv eiJae/3eorarov kou QeoKpu\aicruv Bo-

ai\euv i)/uui', iravros tov Ha\arlov kou tov u-paroireoov

avruv tov Kvpiov cSerjdup.ev.

'Yirep tov avp.iro\ep.rjaou, kou virora^ou viro tovs

wo5af ainuv iravra exdpov kou iro\ep.iov, tov Kvplov

$erjd£ipev.

'Yirep rrjs aylas Movrjs raints, iraarjs iro\eus, Kou

^io|oaf, kou ruv irlarei oikovvruv ev aureus, tov Kvplov

$erjdujiev.

'Yirep evkpaoias depuv, evcpoplas tuv Kapir£>v trk;

yrjs, Ka) Koup£>v eiprjviKuv, tov Kvpiov Serjdup.ev.

'Yirep ir\eovruv, oSonropovvruv, voaovvruv, Kaji-

vovru>v, ai^/uaAoruii'j koCi r^f ourrjplas ainuv, tov

Kvplov $erj8up.ei'.

'Yirep toC pvadrjvou ^/iaf diro iraarjs d\fyems,

opyrjs, kivSvvov, Ka) dvdyKrjs, tov Kvplov Serjduuev.

'Avri\afiov, auaov, e\irjaov, Ka) Siacpv\a^ov i/^at,

6 0eof, r{7 arj xapiri.

Trjs Tlavaylas, dxpdvrov, virepev\oyrj^ievrj^, evS6£ov.

Aeairolvrjs rjp.uv Qcotokov, Ka) denrapdivov Maplas,

Hera iravruv ruv 'Ayluv p.vrjpovevaavres, eavrovs Ka)

aWrj\ovs, kou iraaav rrjv £1oi7i' rjp.£>v, Xpurro tu Qeu

irapadil>jieda.

'O Xopdf' 2o/ Kvpie.

'O 'lepevs' iKipuvoii.
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Oti irpeirei aoi iraaa $ol~a, rip.rj kou irpoaKvv^ais,

to Harp), kou to Ylu, Kai tcJj ayiu Ii.vevp.ari, vvv,

Kou aei, Kou els rouf aiuvas ruv ou-iji<oi'.

O X o pos. 'Ap.rjv.

Ka) \jr aWer ai to ir pS>rov 'Avricpuvov

ir a pa tuv ¥aA.ruv Ka) 6 'I e p e iis \ey er

rrjv Evxrj v tov 'AvtkjxovoV 6 Se AiaKo-

v os ir p o a Kvvrja as p ed i at uto i eK tou

toirou autoil, k a) a ir e\d c\iv iat ar ai evu-

wiov t rjs El kov os rrjs QeoroKov, fi\eiruv

ir p o s t rjv E I k o v a tov X p\ ar ov, k p ar ui v

k a) to 'D, p ap i ov to?f toiai SaKrv\oi s

rrjs Selias % e i © o f.

Evxrj 'A vt i cp covov a'.

Kvpie 6 0eof r)p.uv, 011 to Kparos dveiKaarov, Ka) r)

oo£o aKaraA.j/wrof, ov to e\eos ap.erprjrov, Ka) r)

cpi\avdpuirla arparos' avros Aetnrora, KCCra rip

evair\ayxylav aov eirlfi\e^ov ecp' i^uac, Ka) eir) toi'

ayiov OIKov tovrov, Ka) irolrjaov p.e8' fjpuv, kou rtov

avvev\op.evaiv rjjuv, ir\ovaia ta eherj aov, Kou tovs

oIKripjj.oVs aov.

M era 8 e trjv av p.ir\rj pua iv tov 'Av t i-

cj> io v o u, e\duv o A ia k o vos, Km) a~ t as ev t£i

a vvrjd ei t 6 ir u, Ka) irpooKvvrjaas, \ey ef

Em, Ka) eri, ev eipf/vrj tov Kvplov Serjdup.ev.

'Avri\ajSov, a£>aov, e\erjaov, Ka) Siacpv\al-ov r)p.as

6 0eof.

Trjs Havayias, ajy>dvrov, virepev\oyrjp.evrjs, ev$al-ov.

'E k cp u v rj o- i s'

"On aov to Kparos, kou aov eariv r) Baai\eia, Kou r)

Svvafus, Ka) r) §6l-a, tov Harpos, kou tov Ylov, Ka)

l2
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rov dylov Hvevp.aros, vvv, kou de), kou eif tovc- aluvas

tuv ouuvuv.

Ka) ^rd\\er ai 6 /uo /uf ir apd t £iv 'PoV

ruv to j3'. Avt lcpuv ov. 'O Se A i d k o v o ,;

Spolcns irore?, uf Ka) ev rrj ir por epa E v^jji.

Ev-^rj 'Avricp<ovov /3 '.

Kvpie 6 0eof r)p.&v, a£xrov rbv Aaov aou, kou

ev\oyrjaov rrjv K\rjpovop.iav aov- to ir\^pup.a rrjc

'EKK\rjalas aov cpv\a^ov, dylaaov rovf dyairuvrar.

rrjv evirpeireiav tov OiKov aov. 2u avrovr dvri-

So^aaov rrj de'iKrj aov Svvdjiei, Ka) p.rj eyKaraKlirys

rjuas tokf e\iriXovras eiri ere.

'O A i a k o v o s.

Eti, koi eri, ev elprjvrj tov Kvpiov SerjdCouei:

'Avri\afiov, oSxrov, e\erjaov, kou Siacpv\al•ov i7/uOf

6 0eoc;.

T^f Havayias, axpavrov, virepev\oyjjp.evrjc, evcfrd£oi,.

'Ekcjiuvrj a i f;.

On ayados kou cpi\avdpuiros 0eof virapxeis, ko)

o~o) t^v $6l-av avaireu.irop.ev, tu Darpi, Kai to Yiu, kou

to 0y/40 U.vevp.ari, vvv, ka) de), Ka) els tov ou'eovaf

riui' aiui'Loi'.

Evxrj 'Avrirpi>vov y'.

'O raf Koivds raurar*, ko/ avp.cpuvovs ^u?v ^a/oiaa-

/ievof irpoaeu^af, 6 koi Sua), Ka) rpia) avucpuiovcnv

eiri tu ovou,ari aov, rdf airrjoreir, irapexeiv eirayyei-

\ap.evos' ourof ka< vvv tuv Sov\u>v aov rd alrrju,ara

irpor* to avfupepov ir\rjpuxrov, xoprjy£>v r)u?v ev to

irapovri ouuvi trjv eiriyvu>onv r^f erjjf d\rjdeiar, kou ev

to fii\\ovri £it»jv aluviov ~^api^op.evoc.



SAINT CHRYSOSTOM. 119

^VaWop.evovSerov r pir o v "Avti^iu-

vovirapa rS>v V a\r uv, rj r £i v M a k a p i <r~

p.uv, edv earr KvpiaKrj, orav e\duaiv

els to Ad^a, 6 'le pevs K o / o AiaKovof

e pur poa d ev rrjs ay ias Tpairefi/r, iroi-

ovai irpoa Kvvrj p.ar a rpia. Ejto \afiuv

6 le pevs ro ayiov Evayye\iov, S I S ua i

to AiaKdvu. Kai ovrus e ^e\d6vte s 8 id

rov fiopelov p.epovs, irpoiropevop.evuv

auroif Aa/nr a S urv, woioCaw t i7 v p.iKpav

E i a o S o v• Kal ertonet ev tu eruv^flei

toiru, K^/vouaii' dp.cporepoi taf Keepa-

\ds. Ka) rov Aia kovov elirovros i7 1o ^ M a,

ToG Kvpiov Serjdup.ev, \eyei 6 'le peii f t i/ v

Eu^IJl, r ty f E 7 a o S o u jj.VCrr I Kus-

Eu^j/ t^f E / <x d S o u.

Aeairora Kvpte 6 0eof rjpuv, 6 Karairrrjaas ii'

ovpavo?s rayp.ara, Ka) arparids 'Ayye\u>v Ka) 'Ap-

xayye\oDv els \enovpyiav rrjs arjs S6l-rjs, irolrjaov avv

rrj EiaoSu rjp.uv, Eia6Sov dyiuv 'A~yyeAuv yeveadou,

avKKenovpyovvruv fjjuv, Ka) avvSol-o\oyovvruv tt/v

arjv ayadorrjra. Oti irpeirei aoi iraxra Sd£a, nprj,

Ka) irpoaKvvrjais, to Harp), Ka) tu Yio, Ka) to dylu

Hvevp.ari, vvv, Ka) ae), Ka) eh tovf aiuvas ruv ouuvuv.

T rjs Evxrjs Je re\ea delarjs, \e yei 6

Aid kovos irpbs rov 'le pe a, Se i kvvuv

ir p o s av aro\as rrj S e !• i a, k p ar uv a p. a

Kai to ilpdpiov toif rpia) SaKrv\ois'

Ev\oyrjaov Aeinrora tijv dyiav EiaoSov.

Ka) 6 'I e pevs ev\oy uv, heyer

Ev\oyrjp.evrj r) EiaoSof tui/ 'Ayla>v aov, irdvrore,

vvv, Ka) de), Ka) els fovr ouuvas ruv aiuvu>v.
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l0 outUf air e pxer ai irpos tov Hyov-

llevov 6 A id kovos, Ka) acnr d£erai to

Evayye\iov, el irdpeari' ei$' ov, daira-

ferai tovto 6 'Iepevs. H\rjpud e vtos Se

tov t e\evr alov T poir aplov, eio~epyerai

o A < a k o i' o f e/f to iieaov, Kar at as e/u-

irpoadev tov 'I e peus, dvv^ro? p.iKpov

ra's xe?pas, k a) $ e i kvvuv to ay rov E«5-

ayye\iov, \ey e i li ey a\o ip u>v u s~

2ocpla, opdoi.

E it a ir poa kv v r) aas autdf te, Kar i

I e p eiis k aroir i ad e v avrov, eia e p^o vt ai

els to ay iov B rj iia' Ka) 6 pLev A iaKovos

air ot i drj a i to ay i ov Ev ay y e\ i o v e v r §

aylq Tpaire£rj, oi Se Vd\rai \eyovai

ta avvrjdrj Tpoirapia- Ka) oVe eiiruiai

to v at e p ov, \eyei 6 AiaKoi'of

ToC Kvpwv SerjOiJiiev. 'O 'lepevs .

"Oti "Ayros ei 6 0eof rjp.uv, Kou ao) tijv $6£av

dvairinirop.ev, to Tlarp), kou tu Yio, Kou to ayiifi

Hvevp.ari, vvv, Ka) del.

'O AiaKovos.

Kou els roiis ouuvas tuv alo>vuv. 'O Xop6s. Afo/*.

W a\\o iievov Se tov Tpiaayiov, \iyei

6 I e p e v s rrj v e v%rj v t ain rjv ii v a t i k ui f.

Kvxrj tov T p /er ay 1 o v "Y p.v ov.

'O 0eof o ayios, 6 ev ayloic; dvairavop.evos, 6 Tpiaa-

yiu <puifrj viro tuv 2epacpip. dvvp.vovp.evos, Kai inro

tuv Xepovfi'ip. So^o\oyovp.evos, Ka) viro irdarjs eirovpa-

viov Avvdp.eias irpoaKvvovuevos' 6 6K roi> jj.fl ovros els
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to elvou irapayayuv ra avuiravra' 6 kr/aof tov

avopumov kixt eiKova^arjv Kou op.oiuaiv, Kai iravri aov

-X/xpiap.ari KaraKoap.rjaas' o SiSovs ahovvri aocplav,

Ka) avveaiv, Ka) p.rj irapopuv dp.aprdvovra, d\\d

defievos eir) aurrjpiq p.erdvoiaw 6 Karal~iuaas v/uaf

rovs ronreivovs, koli dva£ionf Sov\ovs aov, Ka) ev t§

W/oqi ravrt) urrjvou Karevumov rrjs oo^rjs tov dyiov

aov Qvaiaarrjpiov, ,ecu trjv 6cpei\ofj.evrjv aoi irpoaKu-

vrjaiv, Kai Sol-o\oyiav irpoadyeiv avros, Aeo-nora,

irp6aSe^ou Kai ex aro/iarof ij/uuv ruv dp.apru\&v tov

Tpiadyiov "Yp.vov, Ka) einaKe\j~ai ^af ev t# xprj(no-

Trfrl uov. -S^VYXuprjaov rjjuv wav ir\rjp.p.e\rjjj..a eKov-

ci6v re, Ka) akovaiov. 'Ayiaaov r)p.£>v raf i/rir^ac/, Ka)

ta ao>p.ara' Ka) Sof r)p.iv ev oaivt>jri \arpeveiv aoi

iraaas raf rjp.epas rrjs fu^f ^p~S>v' irpeafielous rrjs

ayias QbotoKov, Ka) irdvruv tov Ayiuv tuv air' ouuvos

aoi evapearrjaavro>v. "Ori ayios ei o 0eof rjjj.uv, Ka)

ero/ rijv ool-av dvairep.iropev, ra Harp), Kou tu Y/'o,

Ka) tu aylcji Hvevp.ari, vvv, Ka) de), Ka) els rovs

aidvas tov a/uvuv.

T.av rrjs $e t e\ea d e larjs, \eyovar Ka)

avto), o re 'le p e v s Kai 6 A id kov os, to

T p ia dy iov, ir o iov vt es 6 p.ov k a) ir p o a- k v-

vrjp.ara rpla e p.i: poa d ev t^f 0:y/'af Tpa-

ire^rjs~

E?ra \ey ei 6 A id kov o f ir pbs tov 'lepe a.

Ke\evaov Aecnrora. Ka) dire pxov rai e v trj

k a d e S p a.

K a) 6 'le peiis \eyei a-fep^o/uevof.

Ev\oyrjpevos 6 ep%d/ievof ev ovop.ari Kvplov.

'O Se Ai a kovos' Ev\oyrjaov AeVnora tj^v avu

KadeSpav.
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Kai 6 I e pe v f. Ev\oyrjp.ivos ei 6 eir/ dpovov

8d£j7f rrjg Baai\eias aov, 6 Kadrjp.evos eir) tuv Xepov-

0ip, irdvrore, vvv, Ka) de), Ka) els tovs ouuvaf tov

a/ovov.

Kai p.erd, av p.ir\rj poa iv tov T pi a a-

y iov, 6 Ai d ko v o s e\d uv e p.ir poa d sv tov

ayiuv Qvpuiv, \eyei'

Hpoayup.ev. Kai 6 'Avayvuarrj s. 'AAAi7AoCi'a,

<Pa\p.os to A aviS. Ka) 6 A i dKov os au-

d i y 2of/«'a. Kai 6 Avayvoarj/f to IIpo-

Kei jxe v o v tov 'Airoato\ov. Ka) audit o

A i a kov of Ilpda^o/uev. Kai toS 'AwocrroAov

wA.>7puflevrof, ^eyei 6 'I e p e v f • Eiprjvrj aoi.

Kai 6 'A va y v octtr7f- 'AMj/Aowo, ?aA//of to

AaviS. T o v $e, 'AWrj\ovia, \jra\\o jie vov,

A a /3 o v 6 AiaKovof to Qvp.iarrjpiov, Ka)

to d v p. I a p. a, w poaeiai to 'lepe?, Ka) \a-

^ov ev\oylav irap' avrov dv/xia rijv

ay lav T pair e£av yv pudev, Ka) to I c p a~

teiov oAov, Ka) tov 'lepea. Ka) 6 'lepebs

\ey ei rrjv Eu^^v t a u t r/ v.

E^j/ irpo rov Eiiayye\lov.

"EWap.\j/ov ev rous KapSlous rjp.£>v, cpi\dvdpurwe

Aeairora, to trjs a^f deoyvualas aKrjparov <£uf, Kou

tovs t^f Siavolas rjp.uv Srdvoi^ov oipda\povs, els trjv

tuv evayye\iKuv aov Krjpvyp.aruv Karavorpiv. "Evdef

rjpiv Kou tov tuv p.aKapiuv aov evro\uv cbofiov, iVo

raf aaoKiKaf e~nidup.las waaaf Karairaryravres, irvev-

p.ariKrjv iro\ireiav p.ere\dupev, irdvra rd irpof evape-

arrjaiv rrjv 07jv Ka) i^povof,vref, Ka) irparrovrer. 2u

yap ei 6 0otio>iof tuv ^u^uv, Kai tuv o~o^o:tov

iM«<iv, Xpiare 6 0eof, Kai aoi t^v Sd£av dvaire/uTro/Liev,

ctuv to dvdpxc{i aov Harp), Ka) to wavay/o, Kai
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dyada, Ka) foowoiG> aov Tlvevp.ari, vvv, Ka) de), Ka)

els tovs roiis aiuvas ruv aiuva>v.

'O Se Aiasoi'of to Qvpiarrjprov airode-

/ievof, ep^erai ir p o f tov 'lepe a, Ka) viro-

<\lvas avr u t^v Kecp a\rjv, Kp ar£>v ro

'D. pap iov avv to aylu Evayye\l u aKpois

rO?s <$ ciKrV\o ls, Srj\ovorl bv eKeivCfi rO

t 6 ir a rrjs ay l as T pair e£rjsi \eyei.

Ev\oyrjaov Aecnrora tov Evayye\iarrjv tov ayiov

'h.iroaro\ov, Ka) Evayye\iarov {tov Se).

'O Se 'lepeiis acppay i£uv avrov, \eyec

'O Qeos Sid irpeafieiuv tov ayiov evS6l-ov 'Airoaro-

\ov, Ka) *Evayye\iarov (t o v S e), Surj aoi prjp.a ra

evayye\i&pevu>, Svvdjiei iroWrj, els eKir\rjpuaiv tov

Evayye\iov tov ayairrjrov Yiov ainov, Kvpiov Se

rjp.uv 'Irjaov Xpiarov.

'O S e A iaKovos eriruv to, 'Ap.rjv, k a )

w poa Kvvrjaas /uer' ev\a/3el as to ayiov

Evayye\iov, ai pei avro' Ka) e i-e\d u v

Sid tuv dy l uv 0 v puv, irpoiropevop.evuv

ovto \au.ir dSuv, e p v e t a i, k a) iararai

ev tu Ap.p o>v i, rj ev to retoy/uevo towo.

'O Se 'iepeuf iarap.evos ep.ir poadev rtjs

a^/of Tpawefr;r, Ka< fi\eiruv irpos S«-

o*/iia f, e Kcp u v e i' 2oipla, 6pdo), aKovaup.ev tov ayiov

Evayye\iov. Eiprjvrj irdai. Ka) 6 AiaKovos'

'EK tou Kara (tov S e) ayiov Evayye\iov to Ava-

yvuap.a. 'O 'lepevs' Hp6o-)(up.ev.

Kai wXj/puflevrof toO EuoYyeA/(iv1

Aeyei ir pos tov A iaKov ov 6 'lepevs' Eiprjvrj

croi tu evayyeJ^^op.evui. Kai 6 Aiokovof e A.
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d ov euf i5v ay l uv Q v p o v, air o S l $ ua i

to ay io v Evayye\iov tS 'l ep et- kai cttof

e v tu avvrjdei toir o, a p ^ e t a i outu{.

Eiiro/iei' iravres e£ o\rjs t^j ^X^ Kou ^£ oArjs rift

Siavoias rjp.uv ei~nop.ev.

'O X o p 6 f. Kupie eA.e^aoi', </.

Ki,p/e navroKparop, 6 0eof ruv Ilarepuv i),uoi'.

Seo/ue9a aov, eirakovaov, kai e\erjaov.

'E\erjaov rjp.ds o 0eof, Kara to /ueya eAeof ao«,,

Se6p.edd aov, eiraKovaov, Kai e\erjaov.

Evxrj r^f e,rrevoGf ueer/of.

Kupie 6 0eof rjjxm', Tqv eKrevrj ravrrjv iKea'tav irp6a-

oel-ai irapa tuv auv Sov\uv, kci) e\erjaov rjp.ds Kara

to ir\rjdos tov e\eovs aov, ka) tovs oiKripp.ovs aov

Karairep.^ov ecp' r)jj.d<;, Kai en) iravra tov \aov aov,

tov aireKiexpp.evov to irapa aov ir\ovaiov eAeof.

'O A i a k o v o c;.

Eri oeop.eda virep tuv evaefiuv, kou opdooo^uv

Xpiariavuv.

Eti Seop.eda virep tov 'ApxieiriaKoirov rjp.uv (t o v

o e ? v o r).

Eti Se6jj.e6a virep tuv 'A$e\(bov rjfiuv, tuv 'lepeuv,

lepop.ovaxuv, Kou iraarjs t!js ev Xpiaro r)p.uv aSe\-

cpOrijroc.

Eti Seo/ue&x virep tuv p.aKapiuv, Kou deip.vrjaruv

Krrjropuv rrjs dylas Moi'^f ravrrjs, koli inrep iravruv

toi' irpoavairavaap.evuv irarepuv, ka) dSe\rpuv rjpuv,

tuv evddSe Keip.evuv, Kai diravraxov 'Opdo$o^uv.

vEt< Seop.eda virep e\eovs, Co^f, e'rprjvw, vyieias,

acnrrjplas, eiriaKe\j/eos, avyxoprjaeus, Ka) acpeaeos

apapriuv, tuv Sov\uv tov Qeov, tuv dSe\Quv t!js

ayiat Movrjs rawrjs.
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*Et< cSeojj.eda inrep tuv Kapirocpopovvruv, kou ka\-

\iepyovvruv ev to ayiu, kou iravaeirru Nau tovru,

Koiriuvro>v, -^aAAoi'rioi,' ka) virep rod irepiearUiros

Aaov, tov aireKoiej(opevov to irapa aov p.iya kou

ir\ovaiov eAeof.

"Oti e\erjp.uv, kou cpiAdvdpumos 0eof virapxeis, kou

aoi rrjv io^av dvaiiip.irop.ev, to Harp), km tu Yiu,

kou to 0:y/a> Uve^ari, vvv, kou dei, kai els tovs aiui'af

'O AioKoVof.

'Evt-aade o\ Karrjxovfievoi to Kvpi/u.

Oi ILaroj Uwep tov Kar^^ov/uevoi' Serjd£>p.ev.

Iva 6 Kvpios avroi,s e\e^arj' Karrj~^rjari auroi,f tov

Xoyoi' r>/f dAi)0ei'af diroKa\v^rj aino?s to Euo^j,eA.ioi/

tjJf SiKouoavvris' evuarj avrous rrj dyiq ainov K.ado-

\iKrj kou '\iroo,ro\iKrj 'EKK\rjaia.

Zgxtov, e\erjaov, dvri\afiov, kou Sioupv\al~ov ainoiis

6 Gedf.

Oi Karrrxpup.evoi rds Kecjia\as up.uv ra Kvpiu

k\ivare.

Evxi! Karj/^ov/uei'iiiv w p o t^f ay ias

'A v a </i o p a f.

KJp/e 6 0eof *lp.£>v, 6 ev v^rj\o?s KaroiKuv, koi ra

ronreii/a ecpopuv, 6 rrjv aurrjpiav to yevei r£>v av-

8puiruv e^airoarei\as tov p.ovoyevrj aov Yibv, kou

Qebv, tov Kvpiov rjp.uv 'Irjaovv Xpiorrov, einfi\eijrov

eir) rovs oov\ovs aov rovs Karrj%ovp.evovs, tovs

viroKeK\iKoras aoi tov eauTOi/ aiixeva' kou Kanal-iuaov

aiirovs ev Koupu evderai tov \ovrpov rrjs ira\iyyeveaias,

t^f dcpeaeus tui' afjiapriuv, kou tov evSvp.aros t^f

dcpdapaias' evuaov avrovs rrj dyia aov Kado\iKrj, kou



126 τηε υτυκογ ορ

Αποστολικη Εκκλησία, κα) συγκαταρίθμησον αυτους

τβ εκλεκτη σου ποίμνη.

Έκφώνησ ι ς.

"Ίνα κα) αυτο) σύν ήμιν δοξάζωσι το πάντψον, και

μεγαλοπρεπές ονομά σου, του Πατρος κα) του ΥΙου,

κα) του άγίου Πνεύματος, νυν, κα) άε), κα) ε'ις τους

α'ιωνας των αιώνων.

Ό Χορός' Άμην.

Και εξ απλοΐ το Ε ί λ >; τ ο ν 6 Ιερεύς.

Κα) 6 Δ ιάκονος.

"Οσοι Κατηχούμενοι προέλθετε, οί Κατηχούμενοι

προελθετε' οσοι Κατηχούμενοι προέλθετε' μήτις των

Κατηχρυμένων οσοι Πιστοί.

"Ετι, κα) ετι, εν ε'ιρήνρ του Κυρίου δεηθώμεν.

Εΰχ^ Πιστών, α'. μετά το άπλωθηναι το

Είλητόν.

Έιύχαριστούμέν σοι Κύριε ό Θεος των Δυνάμεων, τω

καταξιώσαντι ημάς παραστηναι κα) νυν τω άγιω σου

Θυσιαστηρίω, κα) προσπεσεΐν τοΐς ο'ικτιρμοΐς σου υπέρ

των ημετέρων άμαρτημάτων, κα) των του λαού άγ-

νοημάτων' πρόσδεξαι, 6 Θεος, την δέησιν ημών' ποίη-

σον ημάς άξίους γενέσθαι του προσφέρειν σοι δεησεις,

κα) Ικεσίας, κα) θυσίας άναιμακτους, ύπέρ παντος του

λαου σου' κα) Ικάνωσον ημάς, ους εθου ε'ις την δια-

κονίαν σου ταύτην, εν τη δυνάμει του Πνεύματός σου

του αγίου, άκαταγνώστως, κα) άπροσκόπτως, εν καθαρω

τω μαρτυρίω της συνειδήσεως ημων, έπικαλέίσθαί σε

εν παντ) καιρω, κα) τόπω' ίνα ε'ισακούων ημών, ίλεως

ημΐν ειτις εν τώ πληθει της σης άγαθότητος.

Ό Διάκονος' Άντιλαβου σώσον, έλέησον. Σοφία.
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Έ κ φ ώ ν η σ ι ς.

Οτι πρέπει σοι πάσα δόξα, τιμη, και προσκύνησις,

τω Πατρι, και τφ Υίω, και τω άγίω Πνεύματι, νυν και

άε), κα) ε'ις τους αιωνας των α'ιώνων.

Ό Δ ι ά κ ο ν ο ς.

*Ετι, κα) ετι, εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.

Έύχη Πι στ ω ν, β'.

Πάλιν κα) πολλάκις σο) προσπίπτομεν, κα) σου δεό-

μεθα, άγαθέ κα) φιλάνθρωπε, οπως έπιβλέ^ας επι

την δέησιν ημών, καθαρίσες ημών τάς •ψυχάς, κα) τα

σώματα άπο παντος μολυσμού σαρκος, κα) πνεύματος'

κα) δώης ημιν άνένοχον, και άκατάκριτον την παρά

σταση του άγιου σου Θυσιαστηρίου' χάρισαι δέ, 6

Θεος, τοίς συνευχομένοις ήμΐν, προκοπην βίου, κα)

πίστεως, κα) συνέσεως πνευματικης' δος αύτοΐς πάν

τοτε μετά φόβου κα) αγάπης λατρεύειν σοι άνενόχως,

κα) άκατακρίτως μετέγειν τών άγίων σου Μυστηριων,

κα) της έπουρανίου σου Βασιλείας άξιωθηναι.

Ό Διάκονος' Άντιλαβού, σώσον, έλέησον. Σοφία.

Έ κ φώνησ ι ς.

"Οπως ύπο του κράτους σου πάντοτε φυλαττόμενοι,

σο) δόξαν άναπέμπωμεν, τω Πατρ), κα) τω Υιω, κα)

τω άγιω Ώ,νεύματι, νυν, κα) άε), και ε'ις τους α'ιώνας

τών α'ιώνων.

Ό Χορός. Αμήν.

Ευχή, ην λέγει ό Ίερεύς καθ' εαυτον,

του Χ ε ρου β ι κ ου άδομένου.

θύδε)ς αξιος τών σσνδεδεμένων ταΐς σαρκικαΐς έπι-

θυμίαις, κα) ήδοναΐς, προσέρχεσθαι, η προσεγγίζειν,

η λειτουργεΐν σοι, Βασιλεΰ της δόξης' το γαρ διακονεΐν

σοι μέγα, κα) φοβερον, κα) αύταΐς ταΐς έπουρανίαις
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Avvdp.eaiv 'AAA' o/uof Sia trjv ad>arov, Ka) ap.erprfrov

aov cpi\avdpuirlav, arpemus, Kou avaKkoiuyru^ yeyo-

vof avdpuiros, Kou 'Apxiepevs r)p.uv exflrjpdriaas, koi

t!js \eirovpyiKrjs ravrrjs, Ka) dvoup.dicrov dvaias tjjv

'lepovyiav irapeSuKas rjjuv, c!if Aeairorrjs ruv airav

tuv av yap p.ovos, Kvpie 6 0eof r)puv, oeairo^eis tui'

eirovpaviuv, Ka) tuv eiriyeiuv, 6 eir) dpovov XepovfiiKov

k.iroxovp.evos, 6 ruv 2epacp)p. Kvpios, Ka) Baai\evs

tov 'Yaparj\, 6 p.6vos Ayios, Kai ev dyiois dvairavo-

fievos. 2e roivvv ovabnru tov p.ovov dya6ov, Kai

evrjKoov, eirlfi\e\lrov kir efie tov dp.apru\ov, ka)

a~£pe?ov Sov\ov aov, Kai Kaddpiaov p.ov trjv \J/v%rjvi ko)

rrjv Kopoiav diro avveiSrjaeus iroi'rjpds' Kou iKai'bxrov

tie rrj Svvdp.ei rod aylov aov -U.vevp.aros, h,oeoviievov

rrjv rrjs lepareias yap/v, irapaarijvou rrj dyia aov

ravrrj Tpairetyj, Ka) iepovpyrjaai to ayiov, ka) &xpav-

rov aov 2.up.a, Kou to rifuov Aip.a. 2e yap irpoaep-

xop.ou, K\ivas toi* eiiavrov avxeva, Ka) oeop.al aov'

Mrj diroarpe\j/rjs to irpoauirov aov air' kjj.oV, p,'joe diro-

ooKip.darjs p.e ek iralSuv aov' iU' d^iuaov irpoae-

vevdrjval aoi inr ep.ov rov dp.aprui\ov, Ka) dva^iov

Sou\ov aov ra $upa ravra. 2u yap ei 6 irpoacpepcav,

kou irpoacpepop.evos, Ka) irpoaSexopevos, Ka) SiaSiSo~

fievos, Xpiare 6 Geof rjp.uv, ka) ao) tijv $6^av dvairep.-

irouev, aw tu avdpxu aov Harp), Ka) to iravayiu,

Ka) dyad£>, ko) faoiroiu aov Ilvevp.ari, vvv, Ka) de),

Ka) e/f tods aiuvas ruv aiuvuv.

H\rj pu6e larjs S e t rj j- eil^^fi \ey ova i

Ka) aii to) tov XepovfiiKov vlivov. Eira

\ a fi ui v 6 A < a (r o i' o y tov Qvp.iarov, Ka)

dvpia pa fia\uv, ir poa era i t<3 'leper ka)

\ a /3 uv e v\o y l a v ir a p' avrov, dv p. i a rrjv

dylav Tpawefav yv pudev, Ka) to 'lepa-

re?ov o\ov, Ka) rov 'lepea' \eyei Se koj

tov Uevri/Koaroi', Ka) T poir dp i a Kara
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»u kt r Ka ~oa a k a) fiov\erai, o fjlov /i e t a

tov Iepeiof. Ka) air e p ~^o vt ai ev rfj H p o-

d e a e i, irpomopevojj.evov tov A i a k 6 v ov.

Autof $ e dv p.i daas to "kyia, Kaffeavrov

ev x6 p.evos to, 'O 0eof IKaadrjri p.oi ra ajiap-

ro>\u, \ey e i ir p o f t bv 'le pe a, ''Eirapov Aeo-nora.

Kai 6 'Iepeuf a pas tov 'Ke pa, eir it i d 1j a i

t Gi a pi a t ep u u /u u avr ov, \ey uv

'Ewapore rof xetpas vp.uv eis ta ayia, Ka) eii\oyeire

tov Kvpiov.

Eiro tov ay iov Aiakov \afiiov, eiri-

fiaWer t rj tov A i a k 6 v o v Kecpa\rj p.era

wao~j/f ir poa o%rjs, Ka) ev\afieias, Kpa-

tovvtos ap.a tov AiaKovov k a) tov Qv-

jii ar ov e v) t£>v SaKrv\uv. Autof S e to

ay iov Horrjpiov ava xe?pas \afic&v, e^ep-

pvrai Sia tov fiopelov fjiepovs, irpoiro-

p evo p.ev uv auro?f A. a /uw a S u v k ai ire-

p i e pxo vt ai toii Naov, eu ^o p.evo i a p.cpo-

repoi virep wai'ruv Ka) \eyovres'

Havruv r)p.uv p.vrjadelrj Kvpios 6 0eof ev rrj Baai\ela

aurov, iravrore, vvv, Ka) ae), Kou els roiis aiuvas tuv

ouaivuv.

Ele e\d uv $ e 6 A i a k ovos ev Sov t u v

ayiuv Qvpuv, "jut a i ev to?s Se£jotf.

Kai p.i\\ovros tov 'Iepeuf eiae\de?v,

\eyei ir pos avro v 6 A i ako v of.

Mvrjadeirj Kvpios 6 0eof ttjs lepicavvrjs aov ev ry

Baai\eia avrov.

Kai 6 'lepevs w pbs avrov.

Mvrjadeirj Kvpios o &ebs rrjs 'lepoSiaKovias aov ev t§
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Baai\eiq avrov, iravrore, vvv, km de), Ka) e/f tou

aiuvas ruv alci>va>v.

Kai 6 p.ev 'lepevs dirori d ij a i to ay rov

II otj/oiov ev tJ aylq Tpawefj/• to» h

ayiov Aur ko v \a@u v air b rrjs to v A i a-

kovov Kecpa\ijs, air or l drjo~i k a i ai)rov t 5

aylq T pairing, \eyuv'

'O evrrxfjfnov 'Iuin/^ diro tov ^v\ov Kade\uv.

'Ev ra0u auj/uariKcof, ev aSov 6e /ierer ^u^^f.

'£2f £carjcpopos, us HapaSeiaov iopouorepos.

E?to tet /iev Ka\vp.p.ara apas diro te

toO j'epoG AIakov, Ka) tov aylov IIotit-

p iov, ridrjaiv e v ev) p.e pei t^f ayias

T paire Clsi rbvt)e'Aepadirb t£iv tov Aia-

kovov iii p.u v, k a i dv /i i a cr as, o- k e w a J e j ST

a iJ t o 0 to "Ay i a, \eyuv

'O evoxfjjj.uv 'luxrrjcp, euf toC, Kj/Sevaaf awefleto.

Kai Aa/3o>i< tov Qv p.iarov eK tov toC

AiaKdvov %eipuv, dvp.iq ra"Ayia rp)s,

\eyuv.

Tore avoiaovaiv eiri to Ovaiaarrjpiov aov /uoa^oi,f.

Ka) air o$ ois rbv Qvp.iarov, Ka) ^o\a-

aof to cPe\uviov, k A / v a f t e t i7 v k e c/i a A j; i .

Aeyei ir/iof tov Aidkovov

Mvrjadrjri p.ov d$e\cpe, Ka) avT^enovpyi.

Ka) 6 Aiokoi'oj, ir /o o f avrdv•

Mvj/aflew7 Kupiof 6 0eof t^f 'lepoavvj/f erou ev rg Bao>~

Ae/a auroC.

I-! c' t a 6 A i a k o ! o v umnrA/i'af kixi oilror

t ?} v k ecpa\rjv, k par £iv a p. a k a) to '12 o a~
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prov ro?srpia) SaKrvXois rrjs $el•ias,

Key ei ir p o f rov 'lepea'

Evgou virep epov, Aeo-nora ayie.

ai o I epev s'

llvevpa ayiov hire\evaerou eir) ere, Ka) Svvapts

'Yxj/larov eiriaKiaaei aoi.

Ka) 6 A id kovo s' Avro ro Hvevjia avK\eirovp-

yrjaei rjpxv, irdaas ras rjpepas t^f fco^f rjp.uv.

Ka) avd t f o ailrof' Mvrjadrjri pov Aeairora

ayie.

Kai o 'Iepeuf Mvrjadelrj aoi, Kvoiof 6 0eof ei/

tj? BaaiAeiqi auroG, wavrore, vGv, Ka) -de), kai e/f tous

aiiox'of toi/ aioi'oi'.

Kai I w e i w o v to, 'A.prjv, Ka) aairaaa pe-

vos rrjv rov 'iepeuf $e£idv, e£ep^eraj, Ka/

crrdf ev t<3 avvqdei roirif>, Xeyer

IIA.i/poau>/uei' r>/i' $erjaiv rjpuv to Kvplu.

'O X o p d f- Kvpie eAe^aoi'.

'Yirep ruv irporedevruv riplu>v Aupuv, rov Kvplov

Serjdupev.

'Yirep rov ayiov oiKov rovrov, Ka) ruv perd wiVreof,

ev\afieias, Ka) <pofiov Qeov eiaiovruv ev avru, rov

Kvplov Serjd£ip.ev.

'Yirep rov pvadrjvou i7/tfaf diro irdarjs flAA/reof, 6p-

yrjs, KivSvvov, Ka) dvdyKrjs, rov Kvplov Serjdupev.

Ev^r) rrjs Hpoa KopiSrjs, perd rrjv ev rrj

ay / a To aief$ tuv deluv Aupuv dirodeai v.

Kvpie 6 0eof 6 navroKparup, 6 /uoi'of 0yiof, 6 Se^o-

pevos dvalav a/Veaeajf wapo tuv eiriKa\ovpevo>v cre ev

oX5 KapSlq, irpoaSei-ou Ka) r)puv r&v d/iaprajA.ov tj)v

M
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»r~«m. «b. ■■unuvrryrTA' iryuo rrov ©i,jriflurn/piy, kou

ixantaam ifuvz; ■i>rifi. miTi s» Awpci re, cai 0ua/a(

incuiarrncccc n*ia~ -riii ntfereowv a^ux/DTi//«Xr»v, kou

tmi tbT AwbT crvnnpc~nMv. teal Kocra^luxrov i?/iaf

cupeh vasu -enasrioi rrot. iw -yevhrBeu rroi evtp&j-

osktdi —ih dar~iOJ l/iwi. teal £imrc^i/idirai to Ilvev/ia

—wc jfrinrra; nu tt cryalioi eo>'' ijfui;, «u e*/ to

irpota.AK / e ~Icanc toitti. «a£ cjrl iraiTa tov Xaov aov.

ArrAftoni.. r~uUTui. cAsjwtiw..

Tw ljui&tu war in. Tttent

"A^ye*** espnns, «arw oo^yi*, 0£\ajLa tta*

Vl^iil/. «U TuH JTmUXC—uM r/UUM . YO/MX rOW KupiOi,

"O X r r r r- nauuro^ov Kup<c

2v%-j5i«ty» koi c9«ro, r«ir duapri&v, kou toi'

T^/^e^^drw r_ii. »opa to£: Sup/of arnjao»ne6a.

Ta tiaXa. cai oxy^ieoorTa T«uf xJri^aTf ij/uui , Kau

(.'iprprrp ru KWrjup, -mapa too Kvpiov eurrTauneda.

Tof vroAfwro*' xporor nyj C**9S W**i' ** eiprjvV' kai

p.eravoiq €Kre\€crau, -uapa roii Kvplov ounjaduedou

Xpianava ra teAj/ t^f C*-^ "jf""^. avooWa, d~.e-

-walaxyvra, elprjviKa, kou KaArjv airo\oyiav, trjv eni rov

cpoftepov (Srjjjurros tov Xpiarov afnpru/ieda.

Trjs llai<aylar., axpavrov, virepev\oyrjuevrjs, epoa£ov.

0 'lepeif en^dvuf.

Aia rWi' olKripjiA>v rod povoyevovs aov Xlov, jieff ov

ev\oyrjro( «7, aui' to iravayiu, kou dyadcn, kou fiwo-

iro«j <rov rJi'eu^ari, vvv, kou ae), Kai els toijf auo~.u?

tui' a/uvuii'. I'.rpijvrj ira<ri.

'O A < u k o v o s.

'Aya*rj<Tuutv aMfaovc, fva iv ouovoi'a op.oXoyyauuev
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'O X o p 6 s. Harepa, Yiov, kou dyiov Hvevp.a,

TpidSa 6p.oovaiov, kou dxoupiarov.

Ka! o p.ev 'lepeiis irpoaKvvrjaas t/oif,

da ir a fet a i to Ay i a outof, cIi f eia) ke-

k a\v fxjxeva, \eyuv p.var i k 5 f

''Ayairrjau ae Kvpie rj io,xCs p.ov, Kvpios arepeup.d

jj.ov, kou Karacpvyrj /nou.

'Ek y'.

'Ofioi'uf ka< 6 AiaKofof eru^Trpo<rKuve?,

ev u iat ar ai t oh co, aairaferoi ka/ to

Q, p dp iov avrov, ev d a ear) 2t av pov

rviros, K a / ovtuy eKcp uv e?'

Taf dvpas, rds dvpas' ev acxpiq irpoaxup.ev.

'O Aaof to, HiCTreuu> ei f eva 0edi'.

'O A i a k o v o s~

'Zr&nev KoX£is, arup.ev /iera cpof3ov irpoaj(up.ev trjv

dyiav 'Avacpopdv ev eiprjvrj irpoacpepeiv.

'O X o p 6 s. "EAeov eiprjvrjs, dvalav aiveaeus.

Ka/ 6 /iev 'iepevf e w a p a r tov Ae p a

dwo tov 'A7/UV, a wot idrjaiv ev ev) towu>,

Ae yo v

'H xopif tou Kvplov r)p.£>v.

'O Se Aia,tovof wpoo~Kuv^eraf, eia ep-

^erai ev tu ay lip B^/uoti- Kai A a /Qui'

'P / w / S < o v, pm l£e i rd "Ayia e v A a /3 u <,,.

O lepevseKrpuvei.

'H xaff toC Kvplov r)p.uv 'lrjaov Xpiarov, Ka) rj

dydirrj tov Qeov Ka) Harpos, Ka) r) Korvumia tov dyiov

Hvevp.aros, eirj jiera irdvru>v vpuv.

'O X o p 6 f. Kai /iero tov irvevparos aov~

M 2
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'O 'Iepevs. "Avu ayu/iei' tof Kap$ias.

O Xo pos~ Expp.ev irpos tov Kvpiov.

O I e p e v f. Eirxapiarrjaup.ev tu Kvpiip.

O X o p o f. A£iov Kai Sikouov ear) irpoaKvve?v Ila-

repa, Ylov, kou ayiov Hvevfia, TpiaSa 6p.oovaiov, kou

d~xupiarov.

'O 'lepeuf eirevxerai.

"Al-iov, kou oikouov, ae vp.ve?v, ae ev\oye?v, ae aiveiv,

ao) evxapurreiv, ae irpoaKvve?v ev iravr) roiru rrjs

Sernroreias aov. 2v yap ei 0eof dveKcppaoros, direpi-

vorjtos, doporof, aKOTOi\tj~mos, del i»v, uaa^ruf uv

itv Kou 6 fj.ovoyevrjs aov YJof, kou to Hvevp.d aov to

ayiov. 20 ek toC p.rj oWof eif to eivou j//idf wap>/-

y0,y6f, kou irapaireaovras dvearrjaas ird\iv, kou ovk

direarrjs irdvra iroiuv, eof rjp.ds els fov ovpavov dvrj-

yayes, kou rrjv Baai\eiav aov exapi'ou rrjv p.ehXovaav.

Yirep tovruv airavruv ev,)(apiarovp.ev aoi, kou to

p.ovoyeve? aov Y<o, kou ta> tlvevp.ari aov tu aylip,

virep irdvriav uv iapev, kou c!>v ovk iap.ev, ru>v ipavepwv.

kou u'jtaiiiiv evepyeaiuv, ruv els i7/u*f yeyevrjp.evuv.

EvyapiOrovpev aoi kou inrep rrjs Aenovpyias tainr^,

rjv eK ruv yerpuv rjp.£>v Set-aadou Karrj^iuaas, Kal roi

aoi irapearrjKaai xi\idSes 'Apyayye\uv, kou p.vpidoes

A7yeAor,, ra Xepov0)jj., kou ra -Lepacfip. e^airrepvya,

iro\v6p.p.ara, p.erdpaia, irrepura.

'E K cp U v ai f.

Tov f.iriviKiov vp.vov cfSovra, fiouvra, KeKpayora, kou

\iyovra.

'O Xopof'

Ay/of, ayios, ayios, Kvpios 2a/3auifl, ir\rjprjs o

ovpavos, Kou rj yrj oo^rjs aov. 'ilaavvd ev to?f v^/oTovf•

eii\oyrjp.evos 6 epyppevos ev 6vop.ari KvploV i>aawd

ev rois vtylarois.
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'Evravda ird\iv \afii*v 6 A id kov 09 tov

'\cneplaKov €K tov dyiov A / <r k o v, iroie?

.2 t av p ov tvir o v eirivio avrov, k a) dair a-

c a /iei'of avrov dir oridrj a / v.

O 0 e lepevs eirevxerai.

Mera tovrihv kou ij/j.e?f t£>v p.aKapiuv Awdpeuv,

Aeinrora cpi\dvdpuire, fio£>p.ev, kou \eyop.ev "Ayios ei

kou iravdyios, av kou 6 p.ovoyevrjs aov Yloc, kou to

Uvavjia aov to ayiov. "Ayios et Ka) wavay<of, kou

jj.eya\oitpeirrjs i7 So£a aw 6f tov kocrp.ov aov ovrus

rjyairrjaas, uore toi' YJdv aov tov p.ovoyevrj Sovvou,

iva waf 6 wjo-reuui/ «/f airrov, /j.j/ diro\rjrou, dW' exy

foijv aiuviov' of e\dcav, 'Ka) irdsrav trjv virep r)p.uv

oiKovojilav ir\rjpuxras, tj/ vvkt) # irapeSiSoro, p.aK\ov

Se avrov irapeSiSov virep rrjs tov Koap.ov fuwjr, \afiiav

aprov ev tous dylas avrov kou dxpdvrois kou dp.up.rj-

roif •xepaiv, ev~^apiarrjaas, Kau ev\oyrjaas, oyiaaaf,

AtAaaaf, eSuKe to?f dyiois ainov Madrjrous kou

'Airoat6\ois, eliruv

'E k cp u v u s.

Adfiere, cpdyere' tovro p.ov eari to 2i5/ia, to virep

vp.uv K\up.evov, els dcpeaiv dp.apri£>v.

'O Xopos- 'Ajj.rjv.

Tovtov 8 e \eyop.evov, Sei kv ver to

'leper 6 AiaKovof tov ayiov Aiakov,

Kparuv k a) to 'ilpdpiov to?s rpia) SaK-

tuAoif rrjs Sepias' 6/uo/of Kai otov \eyrj

6 'lepeiis to' Hi ere e£ outoC irdvres, auv-

S e i kv v ei Ka) avros to ayiov Horrjprov.

E it a fj.var i kus 6 'lepevs»

'Ofxolus Ka) to Jlorrjpiov jj.erd to Seiirvrjaou, \eyuv
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'E K cp U v Io f.

Il/ere e£ avrov wavref- rovro ecrri ro Aifxd /iov, to

r>/f Kouvrjs SiadrjKrjs, to wrep ///uuv, kou woAAui' eKj£U-

vojievov, els acpeaiv ap.apriuv.

'O Xop6$. 'Ap.rjv.

'O'lepeuf eirevxerai.

Mejj.vrjjj.ivoi roivvv rrjs aurrjpiov tomtrjs evro\lfc, Koi

iravruv ruv virep rjfxuv yeyevrjjjevuv, rov 2ravpov,

rov Tdcpov, rijs rpirjp.epov 'Avaordereuf, rrjs els ovpa-

voiis 'Avafiaaeus, rrjs eK $el-i£>v KadeSpas, rrjs Sevrepas

kou ev$6^ov ira\iv Rapovaias,

'E k cp u v cO r.

Ta oxi eK tov <rw ao) •npoacpepop.ev Kara ir&vra,

kou Sid irdvra.

cO X o p 6 s.

2e vp.vovp.ev, ae ev\oyovp.ev, ao) evxapiarovp.ev,

Kvpie, kou Seofieda aov, 6 0eof rjp.uv.

'O 'lepeiis eir evxerai.

'Eti irpoacpepop.ev aoi rrjv \oyiKrjv ravrrjv, kou

avalp.aKrov \arpeiav, kou irapaKo\ovp.ev, kou Seofteda,

kou iKerevoij.ev Kard~n ep.^rov to Uvevp.d aov to ayiov

kcp' r)p,as, kou eiii rd irpoKelueva Aupa ravra.

Kou 6 fj.ev A i a kov o f air oridrja i to 'P «-

iriSiov, k a) ep^erai eyyvre pov ru M e-

pei, Ka) ir poa Kvvova iv a jj.cp6r e po i r p) $

e p..ir poad ev rrjs dyias T (jairefj/f, euj^o-

p.evo i Kaff e avrovs, kai \e yov res t 6, 'O

Qeof iAdaflj/r/ p.oi tu a/uaproAo.

E j t o to, Kuoie, 6 to wai'oy/oV O-oi; Hvevfia.

2 t /'v. KapS/av Kadapav icriaov ev euoi 6 0eoc.

2 t. Wij airoppiyrjs p.e oliro rov irpoaaynov aov.
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E'to, Ao£o.

'Ev\oyrjTos ei Xpiore 6 0eof r)p.uv 6 iravaoipovs rovs

'AAieiV dvaoeil;as, Karairep.^as aino?s rb Hvev/ia rb

ayiov, km Si' avr£>v rrjv oiKovfj.evrjv aayrjvevaas, cpi\dv-

dpame $6l-a aoi.

K\ «at vvv.

"Ore Karafias rof yAxoaaaf cxvveyee, Siep.epi£ev

edvrj 6 "Yx/r/arof ' ore rov irvpbs rds y\uaaas Sieveip.ev,

e/f evorrjra irdvras &Ka\eae' kou aVfjujiuvus Sol-d£ojj.ev

to iravdyiov Hvevpa.

Eitji rrjv Kecpa\ijv viroK\lv as o Aia-

kov of, Kal 8 ei kvv uv aiiv ru 'Q>p a p / <ji rbv

ay iov "Aprov, \eyer hvat ikus-

Ev\6yrjaov Aeairora rbv ayiov "Aprov.

Kal o 'lepevs dviardfjievos, acppayl£ei

r p)s t a ay i a A £i pa, \eyuv'

Ka) iroirjaov rbv p.ev Aprov rovrov, rip.rov 2u/ia toC

XplaroV aoV,

'O AiacKovos' 'Ap.rjv, Ka) avdrs 6 aurof•

Ev\oyrjaov Aeairora ro ayiov IIorrjpiov.

Ea! 6 'I e peiis ev\oyuv, \eyei'

To Se ev to Horrjpiui rovrui, rljuov A?/ia rov Xpiarov

aov.

'O AiaKovof' 'Ajvjv. Ka) aiidis 6 Aid-

KovosSeiKvvuvjj.era rov 'Slpap l ov a p.-

rporepa rd "Ayia, \eyei'

Ei\oyrjaov Aeairora.

'O Se 'lepevs euAoyuv dp.cporepa rd

"Ay i a \eyec

Merafia\uiv ru Hvevpiari aov ru dylu.
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'O A id kovos. 'Ajirjv, 'Ap.rjv, 'Ap.rjv.

Kai rrjv Kecpa\rjv viroK\ivas o Aia-

kovos tu 'lepe?, Ka) eiiruv to, Mvrjadrjri p.ov

ayre Aeairora rov dp.apruo\ov, terra rai ev io ir po

re pov tow a, Ka) Aa/3ov to 'P iir IS ro v, pi-

iri£ei rd Ayia, if Kai to ir porepov. 'O

oe 'lepe vs eirev-^er ai.

Hare yeveadou to?f psra\ap.fidvovaiv eh vrfyiv

TJ'uXrjs' eh acpeaiv ajiapriuv, eh Koivuvlav rov aylov

aov Tlvevp.aros, eh Ba<nAe/ar ovpavuv wA^ou/ja, eh

irappijaiav rrjv jpos ae,p.r) Kpfaai, r) eh KaraKpip.a.

Eri irpoacpepop.ev aoi rr)v \oyiKr)v ravrrjv \arpei'av,

inrep tov ev irlarei dvairavaap.evuv Hpoiraropuv,

Harepuv^ Harpiapxxtv, Upo^ruv, 'Airoar6\uv, K>/-

pvkuv, Evayye\iaruv, Maprvpuv, 'Ojio\oyrjruv, -Ey-

Kparevruv, Ka) iravrw; irvevparos Sikou'ov ev irlarei

rere\eiup.evov.

'O $e AiaKovos dvprq rrjv dyiav Tpd-

irel^av yvpudev,Ka) p.vrj p.ov evei £iv fiov-

\erai fui'tuv, Ka) redveuruv.

'O 'lepevs e Kcpuvus.

'E^ouperus rrjs Havaylas, dxpdvrov, virepev\oyrjp.evrIt,

ev$6l-ov, Aeo-Jrolvrjs r)jmv QeoroKov, Ka) deiirapdevov

Mapias.

'O A iu kov of p.vrj p.ovevei rd Aiirrvya

rHivKeKoip.rjp.evcav.

'O $e 'Iepeuf eirev~^er ar.

Tov dylov 'ludvvov Hporprjrov HpoSpop.ov, Ka) Bax-

riarov, ruv dyluv evSo^o>v, Ka) iraveviprjjuov 'Airoo~r6-

\uv, rov 'Ayiov (rov S e ? v o f) ov Ka) rr)v p.vrj/ofv

emre\ovp.ev, Ka) irdvruv aov r£>v 'Ayluv, uv rout
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iKeaiais eiriamKe\j/ou fjp.as 6 0eof Ka) p.vjjadrjrr iravruv

tuv KeKoip.rjjievuv eir e\iriSi avaaraaeuf fu^f alu-

viov, Kou avairavaov airrovf, o~nov eiriaKoire? to <£of

tov irpoauirov aov. "Eti irapaKa\ovp.ev ae- Mvrjadrjri

Kvpie iraarjs eiriaKoirrjs 'OpdoSol-aiv, tuv opdorop.ovvruv

tov \6yov rrjs a^f a\ijdelas, iravros tov Ilpeafivrepiov,

t^f ev XpiOru AiaKovias, Ka) iravros 'lepariKov ray-

/iatof. Eti irpoacpepop.ev aoi rrjv \oyiKrjv ravrrjv

\ovrpeiav virep ttjs oiKovp.evrjs, virep ti}s ayias Kado-

TiiKrjg kou 'A.isoaro\iKrjs 'EKK\rjaias, virep tGiv ev

ayveiq, kou aep.vrj iro\neiqi Siayovruv, virep tov iria-

roroiru>v, Kou Qi\o'Xpioru>v rjp.uv Baai\euv, iravros tov

Ha\ariov, Ka) tov ^rparoireSov ainuv. Aof avro?s

Kvpie elprjviKov to fiaaiKeiov, iva Ka) r)jne?s ev rrj

yd\rjvrj avruv rjpep.ov Ka) rjavxiov fiiov Siofyu/iei', ev

iraarj evaefieiq, Ka) aep.vorrjri.

'EK$Wi'ciif.

'Ev 7rpOroif fj.vfjadrjri Kvpie tov 'ApviemaKoirov

r)jj.uv (tov Seiv of), oi' xapiaou to?f aylous aou

'-E,KKtojalous ev elprjvrj, a£>ov, evrip.ov, vyia, jiaKporjfie-

pevovra, kou opdorop.ovvra tov \oyov rrjs arjs a\rjdeias.

Ka) oAiaKovosirposryQvpq a t a f, \eyei'

ToC Seivos Harpiapxov, Mrjrpoiro\iroV, rj 'EiriaK&irov,

os ris av rj.

Eira p.v rj p.o vevei 6 avros t a A/irru^a

tu v fo vt uv.

O oe lepevs eirev^er ar.

Mvrjadrjri Kvpie t^f IIdAeu>f, ev rj irapoiKovp.ev,

Ka) irao~rjs iro\eus, kou ^opaf, Ka) tuv iriarei oikovv-

tov ev avra?s. Mv^erfli/n Kvpie ir\eovruv, oSoiiro-

povvruv, voaovvruv, KajAvovruv, a'f)Qia\v)rcav, kou
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της σωτηρίας αυτών. Μνησθητι Κύριε των καρποφο-

ρούντων, κα) καλλιεργούντων εν ταίϊ άγίαις σου

Έκκλησίαις, κα) μεμνημένων των πενητων, και βπι

πάντας ημάς τά ελέη σου έξαπόστειλον.

Έκφώνως.

Και 5ος ημΐν εν εν) στόματι, και μια καρδία, δοξάζειν,

και άνυμνεΐν το πάντιμον, και μεγαλοπρεπες ονομά

σου, του Πατρος, κα) του ΥΙού, κα) του άγίου Πνεύμα

τος, νυν, κα) άε), κα) ε'ις τους α'ιώνας των αιώνων.

Όμο ίω ς.

Κα) εσται τά. έλέη του μεγάλου Θεου, κα) -Σωτηρος

ημων Ίησού Χριστου μετά πάντων ημων.

Ό δε Διάκονος λαβων καιρον παρά

του Ίερέως, κ α) εξέλθω ν, κ α) στάς εν τ ψ

συνήθε ι τ όπω, λέγει'

Πάντων των Άγίων μνημονεύσαντες, ετι κα) ετι, εν

ε'ιρηνη του Κυρίου δεηθώμεν.

'Ϋπερ των προσκομισθέντων κα) άγιασθέντων τιμίων

Δώρων.

"Οπως 6 φιλάνθρωπος ®εος ημών, 6 προσδεξάμενος

αυτά ε'ις το άγιον, κα) ύπερουράνιον, και νοερον αύτού

Θυσιαστηριον, εις όσμην εύωδίας πνευματικης, άντι-

καταπέμψη ημΐν την θείαν χάριν, κα) την δωρεάν του

αγίου Όνεύματος, δεηθώμεν.

'Ύπερ τοί) ρυσθηναι ημάς άπο πάσης θλί'ψεως,

οργής, κ. τ. λ.

Ό Ίερεύς έπεύχετ αι.

2οι παρακατατιθέμεθα την ζωην ημών απασαν, κα)

την ελπίδα, Δέσποτα φιλάνθρωπε, κα) παρακαλουμε*

κα) δεόμεθα, κα) Ικετεύομεν' Καταξίωσον ημάς με-

ταλαβεΐν τών επουρανίων σου, κα) φρικτών Μυστηρίων
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ταύτης της ιεράς, κα) πνευματικης Τραπέζης, μετα. κα

θαρου συνειδότος, ε'ις αφεσιν αμαρτιων, εις συγχωρησιν

πλημμελημάτων, ε'ις Πνεύματος άγίου κοινωνίαν, εις

Βασιλείας ουρανων κληρονομίαν, ε'ις παρρησίαν την

προς σε, μη ε'ις κρΐμα, η εις κατάκριμα.

Ο Δ ιάκον ος.

Άντιλαβού, σώσον, έλέησον.

Την ήμέραν πάσαν τελείαν.

Αγγελον ε'ιρηνης, πιστον όδηγόν.

-Συγγνώμην, και αφεσιν.

Ύα καλά και συμφέροντα τάις ψυχαΓς.

Τον ύπόλοιπον χρόνον.

-Χριστιανά τά τέλη της ζωης ημων, άνώΒυνα.

Την ενότητα της Πίστεως, και την κοινωνίαν του

αγίου Πνεύματος α'ιτησάμενοι, εαυτούς κα) αλλήλους,

και πάσαν την ζωην ήμών Χριστω τω Θεω παραθώμεθα.

Ο Ί ε ρ ευ ς έκφώνως.

Και καταξίωσον ημάς, Δέσποτα, μετά παρρησίας άκα-

τακρίτως, τολμαν έπικαλεΐσθαι σε τον έπουράνιον

θεον Πατέρα, κα) λέγειν'

Ό Λαος το, Πάτερ ημών.

Ό Ιερεύς' "Οτι σου εστίν. Ε ?τ α, Ε'ιρήνη πάσι.

Ό Διάκονος' Τάς κεφαλας ημών τω Κυρίω κλίνωμεν.

Ό δε Ίερεύς έπεύχεται.

Εύχαριστούμέν σοι, ΒασιλεΟ αόρατε, 6 τη άμετρήτω

σου δυνάμει τά πάντα ζημιουργήσας, κα) τω πλήθει

του ελέους σου εξ ούκ οντων ε'ις το ειναι τά πάντα

παραγαγών. Αυτός, Δέσποτα, ούρανόθεν επιοε επι

τούς ύποκεκλικότας σοι τάς εαυτών κεφαλάς' ού γαρ

εκλιναν σαρκι κα) αιματι, άλλα σο) τω φοβερώ Θεώ.

2υ ουν Αέσποτα, τά προκείμενα πάσιν ήμΐν ε'ις άγαθον
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el-ofj.a\iaov, Kara rrjv eKaarov iSlav Xpeiav t0/V

ir\eovai avpn\evaov to?s oSoiiropovai avvoSevaov

tovs voirovvras iaaou, 6 iarpos ruv \/"^"", k«tu>

au/iarajv rjp.uv.

'E k cp o v rj a i f.

Xapiri, kai oiKrrpp.o?s, Ka) cpi\avdpuiricf rod p.ovoye-

vovs aov Ylov, peff ov ev\oyrjros el, avv tu iravayiip,

kou <^ya^ Kai £uwo/u aov Hvevp.ari, vvv, Kai ae), kou

els tovs aiuvas ruv aioivuv. 'Aprjv.

'O 'I e pevs eire vxer ai.

Hpoaxes^ Kvpie 'Irjaov Xpiare 6 Qeos ^v, I£ aylov

KajoiKrjrrjpiov aov, Kai diro dpovov So^rjs rrjs Baai-

\eiasaov, kou e\de, els roayidaou j^af, 6 avu tu

Harpi avytradfoevos, Ka) 2iSe r^uv dopdruf avvuv-

Koun Karagluaov ttj Kparouq aov xe/p<, peraSovvau

rjjuv tov axpavroy 2o/uarcir aov, kou tov rifu'ov A?-

p.aros, kou oi' rjp.£>v iravr) t& Aaa.

^ KIta irpoaKvve? 6 'lepeiis, 6p.oius Ka)

o Aiukovos ev o iaravtar toiru, \eyov-

res p.variKus rpls' 'O Qeos \\aab\rl poi tu

ajj.apro>\£i.

"Orav Se Torj 6 Akxkovos tov 'lepea e k-

relvovja tof xe?pof, Ka) airrop.evov tov

ayiov Aptov, irpos to iroirjaar rrjv aylav

Yyuaiv, eKipuver Hpoayup.ev.

Ka)6^epevs v\fruv tov ayiov 'Aotov,

e k cp o v e ?-

Ta Ayia to?s aylois.

E'ra fovvurai o Akxkovos ro'Slpd piov

avrod aravpoeio£>s, Ka) eiaepxerar ev

tu aylip B^oti, Ka) a~raf Ik Sel~iuv,



SAINT CHRYSOSTOM. 143

tou 'Iepeuf k parovv to s tov ayiov A/o-

tov, \eyer

Me\raov Aea-irora tov ayiov tfAproV.

'O Se 'lepevs p.epl£uv avrov els rea-

aapa, per a ir p o a o -%/j s iOi ev\aj3elas,

\ey ei'

Me\l&rou, kou Siap.epl^erou 6 'A/uvof tov &eov, 6 p.e\i-

fo/j.evof, kou p.rj Sioupovp.evos, 6 iravrore eadiojj.evos,

/rai p.rjSeirore Sairavujievos, dWd roiis jierexpvras

ayia^uv.

Ka/ 6 AioiKovog SeiKvvu-v aiiv ru 'Qpaplip

to ay iov Hotrjp iov, \eyec

U\rjpaMrov Aevnora to ayiov H.orrjpiov.

'OSe 'lepeiis A a /6 u v t^v avu Kei p.e vrjv

p.epii a, iroie i avv aurj Xravpov eirdv u

tov ayiov Horrj p lov, \ey uv

H\rjpuHa irlareus, Hvevp.aros aylov.

Kai out of epfiaWei els to ayiov Ho-

ri] piov.

'O AiaKovof- 'Kp.rjv. Kai Se^o/^evof to

Zeov, Aeyei irpof tov 'Iepea•

EuAoy>/aov Aiavora to Zeov

'O S e 'Iepeuf e u A. o •y e ?, \eyuv

Ev\oyrjjj.evrj i7 fecnf tuv dyiuv aov, iravrore, vvv, kai

del, Kai eis tovs aiuvas tuv aiatvw 'Aprjv.

Kai 6 Aioikovos ^K^eei to a 0 k o G i' ittku-

poeiSuf kvSov tov ayiov Horrjpiov, A.eyiov.

Zecnf iriareof, irhfjpijs Hvevp.aros aylov 'Ajjujv.

'Ek y<.

Kai airorifle/ievof to Zeov, iertOtai
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p.iKpov oiriadev. 'O $e 'lepeiis \afiiav

p.iav Me pl$ a rov a yiov "A prov, \ey ei'

To rip.iov Ka) iravdyiov 2co/ia tov Kvplov, kou Qeov,

Ka) Hurtjpos rjp.uv 'Ij/aoi, Xpiarov p.eraSiSorou p.oi,

(tu Se(vi) 'Ie/oe?, els dcpeaiv p.ov ap.apri£>v, Ka) e.r

£faii)i' aiuviov.

Uiarevu Kvpie, Ka) op.o\oyu, kai, Toi) Aelirvov crov

tov p.variKov arjp.epov Ka) re\evr a?ov to,

Mj/ p.oi els Kp?p.a, rj eis KaraKpip.a yevono rj p.erd\rj^is

ruv dyiuv aov Mvarrjpluv, Kvpie, aAA' e/f foo-iv \frvxijs

Kai aw/^arof.

Kai ovtu jj.era\ap.fidvei rov ev ^epai

p.era ipofiov, Ka) irdarjs da cj>a\e r as- Erra

Aeyer 'O AiaKoi'of wpdo-eAfle.

K a 5 wpoereAfloi/ 6 AiaKovos, irore? p.e-

rdvoiav ev\afi us airuv avyyiiprjcriv' i

$ e 'lepeiis k pariov tov ayiov"A.prov, il-

Suai to AiaKovu' Kai ao-iraad/ievof o

Aid kovos t»v ueraSiSoCao v si)tu yeipa.

Aap. pave i tov ay iov Aprov, A e y /«i v

MerdSof /uo/ AeoTrora to rifuov kou ayiov 2cZp.a rov

Kvpiov, Ka) Qeov, Ka) 2or^pof ^uv 'Ij/iroC Xpiaroi:

'O Se 'lepeiis \eyec

(To o*e?v/) 'lepoSiaKovip p.eraSiSorou to rijuov,

kou ayiov, Ka) a\pavrov 2up.a tov Kvpiov, Kai Qeov,

Kou 2urrjpos rjp.uv 'Irjaov Xpiarov, els acpeaiv avrov

ap.apruov, Ka) els &rjv ouuviov.

Ka) direpxerai & AiaKovos oiriaQev

ttjs lepds Tpowefj/f, K\lvas rijv Kecjta-

\rjv, k a) irpoo~evxerai, us o 'lepevs•

Eito dvaaras 6 'lepeiis, \ap.fidvei ra?s

Xepa)v d p.cpori pan, pera KaAv/u/uaro;
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to ofviov Horn p io v, Ka) uer a\a u fiavei

t pnov e § avrov, kou ovtu to, re id la

-^el\rj, Ka) tov lepov THorrj plov, tu ev

Xepa) Ka\v p.p.ari airoairoyyla as, Ka\e?

tov AiaKovov, \eyuv

AiaKove irp6ae\de.

Ka) 6 Aidkovos epverai, Ka) w poaKvve?

airaj-, AeyuV

'lSoii irpoaep~)(ojj.ou rui adavarip T&aai\e?' Ka) to,

Hiarevu Kvpie, Ka) op.o\oyu, SKov Ka) \eyeio

'lepevs. Mera\ap.l3dvei 6 oov\os tov &eov AioLKovos,

(6 Se?va) to tihiov, koi ayiov A//ia tov Kvpiov, Ka)

Qeov Ka) 2urrjpos r)jilav 'Irjaov Xpiarov, els acpeaiv

avrov a/iapriuv, Ka) els &VV aiuviov.

MeraAay8ovrof 5 e tov AiaKovov, \eyer 6

'lep evs•

Tovrov rj\fraro t£>v xei\euv aov, Ka) arpeXe? raf avo-

p.las aov, Ka) to\s ap.aprias aov irepiKadapie?.

Tore Aa/Suv tov ayiov Aiakov 6 Aia-

kovos, eiravu tov ayiov Hotrj p iov, airoa-

iroyyl^ei t^ ay(u Jiiroyyy iravv KoAijf,

Ka) /uerO ir poaoxrjs Ka) euAo/fie/af O~kc-

wafei to ayiov Horrjpiov tSi KaAu/u/uar/,

op.olus kcx) ewJ tov ayiov Aiakov ava-

ridrjai tov 'Aarepa, ko/ ta Ka\vp.p.ar a.

Erra kir i\e yei rrjv ttjs eiixoipiar las

Ev%j/v 6 'lepevs-

Eiryapiarovp.ev aoi Aeo-nora cjii\avdpuire, evepyera

tuv yvj(uv r)juov, ori Ka) rrj irapovarj rjp.epa Karrjl-lu-

craf rjp.as tuv enovpaviuv aov, Ka) adavaruv Mwttr7-

plu>v. 'Opdorop.rjaov rjp.u>v trjv 6Sov, arrjpil-ov i/pas ev

tu </io/3o aov tovs iravras, cppovprjaov ij/iiov rrjv farjv,
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a<Ycpa\iaou r)p.£iv ra Sia^rjp.ara' ev^ous, koi iK€cious

rrjs kvSol~ov QbotoKov Ka) aenrapdevov Maplas, k<x.

iravruv tuv 'A.yluv aov.

Ka! ovrus dvo iyovo- i trjv Qvpav toG

ayiov B^/uotof. Rai 6 AiaKovos irpoa-

Kvvrjaas air a£, \ap.fiavei to Hon) pio\

p.e ra evKafielas, Ka) ep^eiai e is t i) v

Qvpav, Ka) v\fruv to ay io v 11 o r i) p i o i .

SeiKvvaiv avro ru Aoo, \eyuv

Mera cp6j3ov Qeov, w/oreuf, Ka) dydirrjs irpoae\Bere.

'O S e 'I e o e u f e v A o y e ? tov \abv, ew/-

Aeyuv a</icivii>f-

2uxiov, 6 0eof, tov AaoV aou, koh euXoy'Jaov tj/v kAj/po-

vop.iav aov.

Ka) kir l a rpecpov a iv, o, re AraKovos, Ka)

6 'lepevs eis tj/v ay lav Tpdire£av, Ka)

d v j.i i a 6 'lepevs t p/ f, \eyuv Ka& e avro v.

'Y^/udrjri kir) tovs ovpavovs 6 0eof, kou kir) iraaav

rrjv yrjv r) So£a erov.

Eito \afiov tov ayrov AiaKov, ridrjaiv

eir) trjv Kerpa\rjv tov A idkovoV Ka) o

Aid Kovos \afiuv /uer'euAa/3e/af, d e up Qi v

e £ o ir pbs tijv Qvpav, oiiSev \eyuv, dirio-

^etai eis trjv II p 6 d e a i v, Ka) dirorldrjaiv

avrov' 6 Se 'lepevs ir poa Kvvrjaas, Ka)

A a /3 co v to ayiov Hotrj p rov, Ka) kir iat pa-

cpe)s ir pbs tijv Qvpav, 6 p a tov A a o : .

\eyuv jivari kus' Ev\oyrjros 6 Qeos rjjuav e it a

e k cli u v e ?- Havrore, vvv Kou de), Ka) els rovs ailovas

tuv aiuvuv. ''hpJjv.

Ka) c 4" i A f> <o v o A i a K o 1 - o c~ , Ka) ittof er
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'Opdo) p.era\afiovres tuv deiu>v, dyiuv, dxpavruv,

adavaruv, eirovpaviuv, kou foowoioV, cppiKr£>v tov

Xpiarov Mvarrjpluv, d£/of ev'xapiarijaup.ev to Kvpup.

'Avri\afiov, ctuxtov, k\erjaov, kou Siacpv\a^ov rjfias-

T^v r)p.epav irdaav, re\eiav, dyiav, elprjviKrjv.

'E Kcp uvrja i f.

"Oti ctv 6 dyiaoyiof r)p.0iv, kou ao) rrjv $6l-av dvairep.-

rop.ev, to Harp), kou to Yio, kou to ayiip Tlvevp.ari,

vvv, Kai de), kou els tovs al£>vas t£iv niuvur.

'O Xopof. 'Kp.Yjv.

'O 'lepevs~ 'Ev eipijvrj irpoe\dup.ev.

'O AiaKovos' Tov Kvplov Serjdupev.

Eu^j/ 'Owierfld/u/3u>i'oy,,

eKLp'.>vovp.evrj ir a pa tov 'le peus e £ o t o v

B^/utttof.

'O eii\oy£iv tovs ev\oyovvrds cre, Kvpie, kou dyid-

£oi/ tovs em aoi ireiroidoras, auaov tov \aov aov, kou

ev\oyrjaov tj/v K\rjpovop.lav aov to wAj/pu>/ua rrjs 'Ek-

K\rjaias aov (pv\al;ov aylaaov tovs dyairuvras rrjv

evirpeireiav tov oiKov aov' av avrovs dvriSo^aaov ttj

de'iKij aov Svvdp.ei, kou p.jj eyKara\iirrjs i7/"*f tovs

e\iri£ovras em ae- eiprjvrjv to Koap.ip aov Suprjaou,

tous *EKK\rjaious aov, to?s 'lepevai, tois Baai\evaiv

i7/iov, to 2rparu, kou iravri to Aao aov- oti iraaa

$6ais dyadrj, kou irav S&prjp.a re\eiov, avudev bati,

Karafiouvov eK aoG tov Ilarpof tuv cp&raiv kou ao)

ri7i' $o^av, kou evxapiariav, kou irpoaKvvqaiv avairep.-

irop.ev, to Harp), Kou to Yiu, Kai to dy/o Hvevpari,

vvv, Kai de), Ka) els tovs aiuvas toi' o/oi'oi'. 'Ap.rjv.

Tavrrjs oe re\ead e laij s, o p.ev 'lepevs

eiae pxerai oid tov dyiw Qvp£>v, Kai

N
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dire\duv ev rrj Hpodeaer, \eyei trjv wa-

p ov a av Eu^j/i'.

EvxV \eyo Hevrj ev t u avare ?\ai tor ayia

/u v a r / k o f.

To ir\rjpup.a rov vop.ov kou tuv cppocprjrui; aurof

virapxuv Xpiirre 6 0eof rjp.£>v, 6 ir\rjp&aas woaai' tj/v

IlarpiKj/!, oiKovop.lav, ir\rjpuxrov xapds Ka) eiKppoavvrjs

raf KapSias r)p.uv, irdvrore, vvv, kou de), kou e/f tokf

aiuvas r£>v aiuvuv. 'Ap.rjv.

'O AiaKorof. ToC Kvplov Serjd£>p.ev.

'O 'lepevs. Ev\oyia Kvpiov eg>' fyiaf. Ena.

Ad£a aoi 6 0eof rjp.uv, S6l-a aoi.

'OAaof. Ad£a, koh vOv. Kai yiVstai 'A * d-

\ v a < f.

'O 8 e AiuKoi'Oi ei'aeAflui' Ka) a v t o f

o^o toG fiopeiov /uepouf, auareWei to.

Ayio p. era cpofiov k a) iraarjs dacp a\e i af,

uare p.rjSev ri tuv ayav Aemrotarui'

eKweae?r, j/ k ar a\e irpdrjv ai, Ka) diroviir-

rerai ras ^eipof ev tc3 aui'^flei toirw.

'O Se 1 e p e v f e £ e A fl u v, S / S u a < t o A a u to

AvriSupov E ft a eiae\duv ev r u dy l i*i

Bij p.ar i, diro$ve r ai rrjv 'le par i Krjv aro-

\fjv, \eyuv

Nui' diro\veis' to Tpiadyiov Ka) rd \oi ir a.

Eira to 'Airo\vt i Kiov rov X pvaoar 6 p.o v.

'II rov aroparos aov Kaddirep irvpoos eK\dp^ao~a

Xcxpis, rrjv oiKovp.evrjv ecpuriaev, dcjii\apyvplas tw

Koa~jj.u drjaavpovs evairedero, to v\j/os rjjuv rrfc ronrei-

vocppoavvrjs imeSeil~ev dWa o-o?f \oyois irouSevuii~

LTarep 'ludvvrj' Xpoado-ro/ie, irpeafieve tu Adyu

Xp<orw tu 0eo, aoidrjvou raf \/ri^af rjp.uv.
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T o, Kvpie e\erjaov, ij3/. A d £ a, K a / v 0 v. Ti7i'

rip.iurepav. K a) iroi e? '\ti6\vaiv. k<x/

irpouKv i'^erof Kdi e i5 xapl ar^aa f tu 0eo

eiri taaiv e^ep^erai.

T/Aof t>7f ©e/af Ae<rou/Liy<af toD

Xpl,c7o<7ro/Llou.
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PREFACE.

The Liturgy of S. Basil, modified from that of S. James,

as the Liturgy of S. Chrysostom is from that of S. Basil,

is still said in the Eastern Church on all Sundays in Lent,

(except Palm Sunday,) on Maundy Thursday, Easter

Eve, the Vigils of Christmas and the Epiphany, and the

Feast of S. Basil (Jan. 1).

It is here reprinted from the same source as the Liturgy

of S. Chrysostom, which is always printed with it, and

precedes it.

Sackville College,

Jan. 21, 1859.





Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ.

Εύχη ύπερ των Κατ ηχου με ν ων προ της

αγίας Αναφοράς, ην ό Ίερεύς λεγει

μ υ σ τ ι κ ω ς.

ΚΥΡΙΕ ό Θεος ημων, 6 εν ουρανοΐς κατοικων, κα) επι

βλέπων έπ) πάντα τά εργα σου, έπίβλεψον επ) τούς

δούλους σου τούς Κατηχουμένους, τούς ύποκεκλικότας

τούς εαυτων αύχενας ενωπιόν σου, και δος αύτοΐς τον

έλαφρον ζυγόν' ποίησον αυτους μέλη τίμια της άγίας

σου Εκκλησίας, κα) καταξίωσον αυτους του λουτρου

της παλιγγενεσίας, της άφέσεως των αμαρτιων, κα)

του ενδύματος της άφθαρσίας, ε'ις έπίγνωσιν σοΰ του

άληθινου Θεου ημων.

Έ κφωνησ ι ς.

"Ινα και αυτοι, κ.τ.λ.

Εύχη Π ι στων πρώτη, μετά το άπλω-

θ ην α ι το ΕΙλητον, ην 6 Ίερεύς λέγει

μυστ ι κ ω ς.

Σύ Κύριε κατέδειξας ημΐν το μέγα τουτο της σωτη

ρίας μυστηριον' σύ κατηξίωσας ήμας τους ταπεινούς

κα) αναξίους δούλους σου, γενέσθαι λειτουργους του

άγίου σου Θυσιαστηρίου' συ Ικάνωσον ημάς τη δυνάμει

του άγίου Πνεύματος ε'ις την διακονίαν ταύτην, "να

άκατακρίτως στάντες ενώπιον της αγίας δόξης σου,

ΐ
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προσάγωμέν σοι θυσίαν α'ινέσεως. Συ γαρ ει ό ενεργων

τα πάντα εν πάσι' δος, Κύριε, καϊ ύπερ των ημετέρων

αμαρτημάτων, κα) των του λαοΟ άγνοημάτων, ΰεκτην

γενέσθαι την θυσίαν ημων, και εύπρόσδεκτον ενώπιόν

σου.

Εύνομένου του Ιερέως, 6 Διάκονος

λεγει τα Ειρηνικα, ει εστιν, εξω του

αγίου Βήματος.

"Έτι, κα) ετι. Άντιλαβού, σώσον. Ίής Παναγίας,

άχράντου.

Ό Δ ιάκονος' Σοφία. Έκφών ως 6 Ίε ρεύς'

"Οτι πρέπει σοι πάσα δόξα, τιμη, κα) προσκύνησις,

τω Πατρ), κα) τω ΎΙώ, κα) τω άγίω Πνεΰματι, νυν, και

αει, κα) ε'ις τους αιώνας των α'ιώνων. Αμήν.

Ευχή Πιστών 5 ευτέρα, ην 6 Ίερεύς

λεγει μ υ στ ι κ ω ς.

Ό Θεος 6 έπισκεψάμενος εν ελεει και ο'ικτιρμοΐς την

ταπείνωσιν ημών, 6 στήσας ημάς τους ταπεινους, κα)

αμαρτωλούς, κα) άναξίους δούλους σου κατενώπιον , της

άγιας δόξης σου, λειτουργεΓν τω άγίω σου Θυσιαστη-

ρίω, συ ένίσχυσον ημάς τη δυνάμει του αγίου σου

Πνεύματος ε'ις την διακονίαν ταύτην, κα) δος ήμιν λόγον

εν ανοίξει του στόματος ημών, ε'ις το έπικαλεΐσθαι την

χάριν του αγίου σου Πνεύματος επι τών μελλόντων

προτίθεσθαι Δώρων.

Ευχή της Προσκομιδής, μετά την εν

τή αγίοί Τ ρ απ έζη τών θείων Δώρων απ 6-

θεσ ιν, ή ν 6 Ί ε ρ ευ ς λέγει μυστικώς.

Κύριε ό Θεος ημών, 6 κτισας, και άγαγων ημάς εις

την ζωήν ταύτην, ό ύποδείξας ήμΐν όδους ε'ις σωτηρίαν,

ό χαρισάμενος ήμΐν ουρανιων μυστηρίων άποκάλυψιν'



8ΑΙΝΤ ΒΑ8ΙΕ. 157

συ ει ό θέμενος ήμάς ε'ις την διακονίαν ταύτην, εν τη

δυνάμει του Πνεύματός σου του αγίου. Ευδόκησον δη,

Κύριε, του γενεσθαι ημάς διακόνους της καινης σου

Διαθηκης, λειτουργούς των άγιων σου Μυστηριων'

πρόσδεξαι ήμάς προσεγγίζοντας τω άγιω σου Θυσια

στηρίο), κατά το πλήθος του έλέους σου' Ινα γινώμβθα

άξιοι του προσφέρειν σοι την λογικην ταύτην, κα)

άναίμακτον θυσίαν, ύπερ των ημετέρων αμαρτημάτων,

κα) των του λαού άγοημάτων' ην προσδεξάμενος ε'ις το

αγιον, κα) νοερόν σου Θυσιαστηριον, ε'ις όσμην ευωδίας,

άντικατάπεμψον ημιν την 'χάριν του άγίου σου Πνεύ-

ματος. Έπίβλεψον έφ' ημάς, 6 Θεος, κα) επιδε έπ)

την λατρειαν ημών ταύτην, κα) πρόσδεξαι αύτην, ως

προσεδέξω 'Άβελ τα δωρα, Νώε τάς θυσίας, Αβραάμ

τάς ολοκαρπώσεις, Μωσέως κα) Άαρων τάς Ιερωσύνας,

Σαμουηλ τάς ειρηνικάς' ώς προσεδέξω εκ των άγων

σου Αποστόλων την αληθινην ταυτην λατρειαν, ουτω

και εκ τών χειρών ημών τών άμαρτωλών πρόσδεξαι τά

Δώρα ταΟτα εν τη χρηστότητί σου Κύριε' ίνα καταξιω-

θεντες λειτουργιών άμέμπτως τω άγιω σου Θυσια-

στηρίω, ευρωμεν τον μισθον τών πιστών κα) φρονίμων

ο'ικονόμων, εν τη ημέρα τη φοβερά~ της άνταποδόσεώς

σου της δικαίας.

Ό Ίε ρε υ ς ε κφώνως.

Ή χάρις του Κυρίου ημών Ίησου Χριστού, κα) η

άγιχπη του Θεου κα) Πατρος, κα) ή κοινωνία του ά-

γιου Πνευματος, ειη μετά πάντων ύμών.

Ό Χορός' Κα» μετά του Πνεύματός σου.

Ό Ίερεύ ς' "Ανω σχώμεν τάς καρδίας.

Ό Χορός' "Εχομεν προς τον Κύριον.

Ό Ί ε ρε ύς' Εύχαριστησωμεν τω Κυρίω.
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Ό Χορός' "Αξιον κα) §ικαιον εστι, προσκυνεΐν

Πάτερα, Ύίδν, και αγιον Πνεύμα, Τριάδα όμοούσιον

και άχώριστον.

Ό Ίε ρευς κλινόμενος, επεύχετ αι

μ υ σ τ ι κ ώ ς.

Ό *Ω.ν, Δεσποτα, Κύριε, Θεέ, Πάτερ παντοκράτορ,

προσκυνητε, αξιον ως άληθώς, κα) δίκαιον, κα) πρέπον

τη μεγαλοπρεπεια της άγιωσύνης σου, σε α'ινεΐν, σε

υμνεΐν, σε εύλογεΐν, σε προσκυνεΐν, σο) εύχαριστείν,

σε δοξάζειν τον μόνον οντως οντα ®εον, κα) σο) προσ-

φέρειν εν καρδία συντετριμμένη, κα) πνεύματι ταπει-

νώσεως, την λογικην ταυτην λατρειαν ημών' δτι συ ει

ό -χαρισάμενος ημΐν την έπιγνωσιν της σης άληθείας.

Κα) τίς Ικανος λαλησαι τάς δυναστείας σου, άκουστάς

ποιησαι πάσας τάς α'ινέσεις σου; η διηγησασθαι πάντα

τα θαυμάσιά σου εν παντ) καιρω; Δέσποτα των απάν

των, Κύριε ουρανου, κα) γης, κα) πάσης κτίσεως όρω

μενης τε και οϋχ όρώμενης, ό καθημενος επι θρόνου

δόξης, κα) επιβλέπων αβύσσους, αναρχε, αόρατε, άκα

τάληπτε, απερίγραπτε, αναλλοίωτε, ό Πατηρ του

Κυρίου ημών Ίησού Χριστου, του μεγάλου Θεού, κα)

Σωτηρος της έλπίδος ημών' ος εστιν ε'ικων της σης άγα-

θότητος, σφραγ)ς 'ισότυπος, εν έαυτω δεικνυς σε τον

Πατερα, Λ.όγος ζών, Θεος άληθινος προ α'ιώνων, σοφία,

ζωη, αγιασμός, δύναμις,το φως το αληθινον, παρ' ου το

ΪΙνεύμα τδ αγιον έξεφάνη, το της άληθείας Πνεύμα, το

της υιοθεσίας χάρισμα, ό άρραβών της μελλούσης κλη

ρονομιας, ή άπαρχη τών α'ιωνίων αγαθών, η ζωοποιος

δύναμις, ή πηγη του αγιασμοί), παρ ου πάσα κτίσις

λογκη τε, κα) νοερά, δυναμουμένη σο) λατρεύει, κα)

σο) την άϊδιον αναπεμπει δοξολογιαν, οτι τα συμπαντα

δοΟλα σά. Σε γάρ α'ινούσιν "Αγγελοι, Αρχάγγελοι,

®ρόνοι, Κυριότητες, Άρχαι, Έξουσίαι, Δυνάμεις, κα)
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τα πολυόμματα Χερουβίμ- σο) παρίστανται κύκλω τά

Σεραφιμ, εξ πτερυγες τω εν), κα) εξ πτέρυγες τω ενΛ

και ταΓ$ μεν δυσ) κατακαλύπτουσι τα πρόσωπα εαυ

των, ταΐς δε ίκσι τοί/ς πόδας, κα) ταΐς δυσ) πετόμενα,

κεκραγεν ετερον προς το ετερον άκαταπαύστοις στό-

μασιν, άσιγητοις δοξολογίαις-

Έ κ φ ώνως 6 Ιερεύς.

Τον επινικιον ΰμνον α,δοντα, βοώντα, κεκραγότα, κα)

λέγοντα-

Ο Χορός. Άγος, αγιος, άγιος, Κύριος Σαβαωθ,

πλήρης ό ουρανος, και ή γη της δόξης σου. Ωσαννά ό

εν τοΐς ύψ'ίστοις' εύλογημένος ό ερχόμενος εν όνόματι

Κυρίου' Ωσαννά ό εν τοΐς ύψίστοις.

Κ ανταύ 6 α ό Δ ι ά κ ο ν ο ς τ ά αυτά π ο ι ει,

ως εν τη του Χρυσοστόμου Αειτουργίφ

6 δε Ιερεύς έπ εύχετ α ι μυστ ι κ ώς.

Μετα τούτων των μακαρίων Δυνάμεων, Δέσποτα

φιλανθρωπε, κα) ημεΐς οι αμαρτωλο) βοώμεν, κα) λέ-

γομεν' "Αγιος ει ως άληθώς κα) πανάγιος, κα) ουκ

εοτι μέτρον τη μεγαλοπρεπείς της άγιωσύνης σου, κα)

οσιος εν πάσι τοΐς 'εργοις σου, οτι εν δικαιοσύνη, κα)

κρίσει άληθινη πάντα ενήγαγες ήμΐν' πλάσας γάρ τον

ανθρωπον, χουν λαβων από της γης, κα) ε'ικόνι τη ση,

ό Θεος, τιμήσας, τέθεικας αύτον εν τω ΐΙαραδείσω της

τρυφής, άθανασίαν ζωής, κα) άπόλαυσιν α'ιωνίων άγα

θών εν τη τηρήσει τών εντολών σου έπαγγειλάμενος

αύτώ' αλλά παρακούσαντα σου του αληθινου Θεού, του

κτίσαντος αύτον, κα) τη άπάτη του οφεως ύπαχθέντα,

νεκρωθέντα τε τοΓς οικείοις αύτού παραπτωμασιν,

έξώρισας αύτον εν τη δικαιοκρισίη. σου, ό Θεος, εκ του

Ό,αραδείσου εις τον κόσμον τούτον, κα) άπέστρεψας

ε'ις την γήν, εξ ης ελήφθη, οικονομών αύτώ την εκ
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παλιγγενεσίας σωτηρίαν, την εν αυτω τω Χριστω σου.

Ου γαρ άπεστράφης το πλάσμα σου ε'ις τέλος, ο έποί-

ησας, άγαθέ, ουδέέπελάθου έργα χειρών σου, άλλ' έπε-

σκέψω πολυτροποι δια σπλάγχνα ελέους σου' Προφή-

τας έξαπέστειλας' έποίησας δυνάμεις δια των Άγιων

σου των καθ εκαστην γενεαν εύαρεστησάντων σοι'

έλάλησας ήμΐν δια στόματος των δούλων σου των

Προφητών, προκαταγγέλλων ήμΐν την μέλλουσαν εσε-

σθαι σωτηρίαν' νόμον εδωκας ε'ις βοήθειαν' Αγγέλους

έπέστησας φύλακας. Οτε δε ήλθε το πλήρωμα των

καιρων, έλάλησας ήμΐν έν αι)τω τω ΎΙω σου, δι' ου κα)

τους α'ιώνας έποιησας. Ός ών απαύγασμα της δόξης

σου, κα) χαρακτηρ της ύποστάσεως σου, φέρωντε τά

πάντα τω ρήματι της δυνάμεως αύτου, ουχ άρπαγμον

ήγήσατο το είναι ίσα σο) τω Θεώ, κα) Πατρί- άλλα

Θεος ων προαιώνιος, επι της γης ωφθη, κα) τοΐς άν-

θρώποις συνανεστράφη, κα) έκ Παρθένου αγίας σαρκω-

θε)ς, έκένωσεν εαυτον, μορφην δούλου λαβων, συμ-

μορφος γενόμενος τω σώματι της ταπεινώσεως ήμών,

ΐνα ήμάς συμμόρφους ποιηση της ε'ικόνος της δόξης αυ

τοί". Έπειδη γαρ δι ανθρώπου ή αμαρτία ε'ισήλθεν

ε'ις τον κόσμον, κα) δια της αμαρτίας ό θάνατος, εύδό-

κησεν 6 μονογενής σου ΎΙος, ό ών εν τοΐς κόλποις σου

του Θεού κα) Πατρος, γενόμενος έκ γυναικος της αγίας

Θεοτόκου, κα) άειπαρθένου Μαρίας, γενόμενος ύπό νό

μον, κατακρΐναι την άμαρτίαν έν τη σαρκ) αύτου' "να

οι έν τω Αδάμ αποθνήσκοντες, ζωοποιηθώσιν έν αύτώ

τω Χριστω σου' κα) έμπολιτευσάμενος τω κόσμω τού

τω, δούς προστάγματα σωτηρίας, άποστήσας ήμάς της

πλάνης των ειδώλων, προσηγαγε τί) έπιγνώσει σου του

άληθινού Θεου κα) Πατρος, κτησάμενος ήμάς έαυτώ

λαόν περιούσιον, βασίλειον ίεράτευμα, έθνος αγιον' κα)

καθαρίσας έν υδατι, κα) άγιάσας τω Πνεύματι τω

αγ/ω, εδωκεν εαυτον άντάλλαγμα τω θανάτω, έν ω κα



8ΑΙΝΤ ΒΑ8Ι1. 161

τειχόμεθα πεπραγμένοι ύπο την άμαρτίαν και κατελ

θω* διά του Σταυρου ε'ις τον η,δην, ϊνα πληρωση έαυτώ

τα πάντα, ελυσε τας όδυνας τοΟ θανάτου' και άναστας

τη τρίτη ήμερα, κα) όδοποιήσας σαρκι την εκ νεκρών

άνάστασιν, καθότι ουκ ην δυνατον κρατεΐσθαι υπο της

ζωής, έγένετο άπαρχη των κεκοιμημένων, πρωτότοκος

εκ των νεκρών, ίνα ή αυτούς τά πάντα εν πάσι πρω-

τευων' και άνελθων ε'ις τους ούρανους, εκάθισεν εν

δε^ιφ τ^ς μεγάΚωσυνης σου εν ύψηλοΐς' ος κα) ηζει

άποδούναι έκάστφ κατά τά έργα αύτου' κατέλιπε δε

ήμΐν ύπομνήματα του σωτηρίου αυτού Ιΐάθους, ταύτα,

ά προτεθεικαμεν κατά τας αύτού έντολάς' μέλλων γαρ

έξιεναι επι τον εκούσιον και άοίδιμον, κα) ζωοποιον αυ

του θάνατον, τη νυκτ) ή παρεδίδου εαυτον υπέρ της του

κόσμου ζωής, λαβων άρτον έπ) των άγίων αύτού, κα)

αχράντων χειρών, άναδείξας σο) τω Θεώ, κα) Πατρ),

εύ'χαριστησας, εύλογήσας, άγιάσας, κλάσας,

Ό Ίερεύς αϊ ρ ων τη ο εξ ι α αυτοΟ,

δεικνύει τον αγιο ν Δίσκον, λεγων

ε κφών ω ς' ,

Εδωκε τοις άγίοις αύτού Μα0>/ταΓς κα) Άποστόλοις,

ειπών' Αάβετε, φάγετε' τούτό μου έστι το Σώμα, το

ύπερ υμών κλώμενον, εις αφεσιν άμαρτιών.

Ό Χορος ψάλλει' Αμήν.

Τότε ό Ιερεύς, κ α) ό Δ ι άκονος, τά αυ-

τά πράττουσιν, ώς εν τ ή του Χ ρυσοστ ό-

μου.

Ό δε Ίε ρευς μυστ ικώς.

Όμοίως κα) το Ιϊοτηριον εκ του γεννήματος της

αμπέλου λαβών, κεράσας, εύχαριστήσας, εΰλογήσας,

άγιάσας,
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Καΐ αίρων τ η δεξί α δεικνύει ομοίως

μετ εύλα β ε ίας το αγιον Ποτ ή ριο ν, λέ

γων ε κφών ως.

Εδωκε τοΐς άγίοις αύτού Μαθηταΐς και Άποστόλοις,

ειπών' Πίετε εξ αύτού πάντες' τούτό εστι το Αίμα μου

το της καινης Διαθηκης, το ύπερ υμών κα) πολλών έκ-

χυνόμενον, εις άφεσιν άμαρτιών.

Ό Χορος ψάλλε ι' Αμήν.

Ο Ίερεύς κλίν α ς την κ ε φαλην, ε π εύ

χεται μυσ τ ι κώ ς.

ΤοΟτο ποιεΐτε εις την εμην άνάμνησιν' οσάκις γαρ άν

εσθίητε τον "Αρτον τούτον, κα) τό Ποτ^ριον τοΟτο

πίνητε, τον εμον θάνατον καταγγέλλετε, κάΊ την εμην

άνάστασιν ομολογεΓτε. Μεμνημένοι ούν, Δέσποτα, και

ημεΐς τών σωτηρίων αυτού Παθημάτων, τού ζωοποιού

'Σταυρού, της τριημέρου Ταφης, της εκ νεκρών Ανα

στάσεως, της ε'ις ουρανούς Άνοδου, της εκ δε£ιών

σού τού Θεού κα) Πατρός Καθέδρα;, κα) της ενδόξου

και φοβερας αύτού Παρουσίας,

' Έ κφών ως 6 Ίερεύς.

Τά σά εκ τών σων σοι προσφερομεν, κατά πάντα,

κα) δια πάντα.

Ό Χορος ψάλλει το, 2ε ύμνούμεν, σε εύ-

λογοΟμεν, σοι εύχαριστούμεν, Κύριε, κα) δεόμεθά σου,

6 Θεος ήμών.

Ό Ιερεύς κλίνας τη ν κεφαλην, ευχεται

μ υ σ τ £ κ ώ ς.

Διά τουτο, Δέσποτα πανάγιε, κα) ημεΐς οΙ αμαρτω

λοι κα) άνάξιοι δούλοί σου, οι καταξιωθέντες λειτουρ-

γείν τω άγι'ω σου Θυσιαστηρίω, ου δια τάς δικαιοσύνας

ημών' ου γάρ έποιήσαμέν τι αγαθόν επι της γης' άλλα



8ΑΙΝΤ ΒΑ8ΙΙ- 163

δια τα ελέ»; σου, κα) τους ο'ικτιρμούς σου, ους έξέχεας

πλουσίως έφ' ημάς, θαρρούντες προσεγγίζομεν τω άγίω

σου Θυσιαστηριω, κα) προσθεντες τα άντίτυπα του

αγίου Σώματος και Αιματος του Χριστου σου, σου

δεόμεθα, και σε παρακαλουμεν, "Αγιε 'Αγιων, ευδοκία

της σης άγαθότητος, έλθεΐν το Πνευμά σου το άγιον

έφ' ημάς, και έπ) τα προκείμενα Δωρα ταύτα, και εύ-

λογησαι αύτά, κα) άγιάσαι, και άναδεΐξαι.

Ό Δ ι άκο ν ο ς ύπ οτ ίθησ ι το 'Ρ ιπ ίδ ιον,

οπερ έκράτει, η Κάλυμμα, και ερχεται

έγγ ύτ ε ρ ο ν τω Ί ε ρ ε Γ κ α) π ρ ο σ κ υ ν ουσ ι ν

άμφότεροι τ ρ) ς εμπροσθεν της αγίας

Τραπέζης, κ α) ευχόμενοι κ α θ' εαυτους

το,

Ό Θεος Ιλάσθητί μοι τω άμαρτωλω. Α έγ ουσι δε

α υ τ ο μ υ στ ικώς τ ρ ί ς.

Είτα.

Κύριε, ό το πανάγιόν σου Πνευμα εν τη τρίτη ωρα τοΐς

'Αποστόλοις σου καταπέμψας, τοΟτο, άγαθέ, μη άντα-

νέλης αφ ημών.

2 τ /χ. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν έμο) ό Θεος, κα)

Πνεύμα εύθές έγκαίνισον έν τοΐς έγκάτοις μου.

Δ ό£ α. Εύλογητος ε'ι Χριστε ό Θεος ημών. ~\ 7 '

Και νυν. Οτε καταβάς τάς γλώσσας /- ? ...

συνέχεε. )

Ε?τ« την κεφαλην ύπ ο κλίνας ό Διά

κονος δ ε ί κνυσ ι τω Ω ρ α ρ ίω τον α γιο ν

"Α ρ τ ο ν, κ α) λέγει μυστ ι κ ώς'

Έύλόγησον Δέσποτα τον άγιον Αρτον.

Και ό Ίερεύς άν ι στάμενος σφραγ ίζει

τα αγια Δώρα, λέγων μυστ ικώς'
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Τον μεν Αρτον τουτον, αύτο το τίμιον Σώμα του Κιλ-

ριου, και Θεού, και Σωτήρος ημών Ίησού Χριστου.

Ό Δ ι ά κ ο ν ο ς. Αμήν. Και αύθις 6 αυτός.

Ευλόγησον Δεσποτα το άγιον Ποτήριον.

Ό δε Ίερεύς ευλογων, λ έ γ ε ι•

Το δε Ποτήριον τουτο, αύτο το τίμιον Αίμα του Κυρίου,

κα) Θεού, κα) Σωτήρος ημών Ίησού Χριστού.

Ο Διάκονος' Αμήν. '»

Κ Ν ί €τ /

α ι ο ιερευς.

Το έκχυθέν ύπέρ της τού κόσμου ζωης.

Ό Διάκονο ς' Αμήν. Και αύ θις ό αύτο ς

ο ε ι κ ν υ ων μετά τού Ωραρίου τά "Αγια άμφω,

λεγει '

Εΰλόγ^σον Δέσποτα τά άμφότερα.

Ο δε Ίερευς ευλογων μετα της γει-

ρος α μφοτε ρ α τα Αγια, λεγει

Μεταβαλών τω Πνεύματί σου τώ άγιω.

Ο Διάκονο ς' Άμην, Αμήν, Άμην.

Και τ ^ ν κεφαλήν ό Διάκο νος ύπο-

κλίνας τώ Ίερεΐ, κ α) ε Ιπών το, Μνήσθητί

μου άγιε Δεστιοτα τού αμαρτωλοί), μεθίσταται

εν ω π ρότ ε ρ ο ν ισ τ ατο τοπ ω, λ α β ώ ν και

το Ρ ι π / δ ι ο ν α υ 0 1 ς, ώ ς πρότερο ν.

Ο ο ε Ιερε υς επευχεται.

Ημάς δε πάντας τους έκ τού ένος "Αρτου, κα) τού

Ποτηριου μετεχοντας, ένώσαις άλλήλοις εις ένος Πνεύ

ματος άγιου κοινωνίαν, κα) μηοένα ημών ε'ις κρίμα, η

ε'ις κατάκριμα ποιησαις μετασχεΐν τού άγίου Σώματος,

κα) Αίματος τού Χριστού σον άλλ' Ίνα εύρωμεν ελεον

κα) χάριν μετά πάντων τών Άγίων, των άπ' α'ιώνος σοι

εύαρεστησάντων, Προπατόρων, Πατέρων, Πατριαρχών,
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Προφητων, Αποστόλων, Κηρύκων, Ευαγγελιστων, Μαρ

τύρων, Όμολογητών, Διδασκαλων, κα) παντος πνευ

ματος δικαίου, εν πίστει τετελειωμένου.

Είτα εκφωνω ς.

Έξαιρέτως της Παναγίας, άχράντου, ύπερευλογη-

μένης, ενδόξου, Δεσποίνης ήμών Θεοτόκου, κα) άειπαρ-

θένου Μαρίας.

Ό Χορος ψάλλει. 'Έ,πι σο) χαίρει.

Είδε εστιν ή μεγάλη Πεμπτη, ψάλλει,

κατ Ήχο ν 7ιλ. β'.

Του Δείπνου σου του μυστικου σημερον, Υιέ Θεου,

κοινωνόν με παράλαβε- ου μη γαρ τοΐς έχθροΐς σου το

Μυστηριον ειπω' ού φίλημά σοι δωσω, καθάπερ 6

Ίούδας' άλλ' ως ό \ηστης ομολογώ σοι' Μνησθητι

μου Κύριε εν τβ Βασιλεία σου.

Ε ιδε εστι το μέγα 'Σάββατ ο ν, ψάλλει

τ ο υτο το παρον Τροπάριο ν, ε'ις Ήχο ν

π λ. ά.

Σιγηαάτω πάσα σαρξ βροτεία, κα) στητω μετα

φόβου, και τρόμου, κα) μηδεν γηϊνον εν εαυτη λογι-

ζέσθω' 6 γαρ Βασιλευς τών βασιλευόντων, κα) Κύριος

τών κυριευόντων, προέρχεται σφαγιασθήναι, και δοθη-

ναι εις βρώσιν τοΐς πιστοΐς. Προηγουνται δε τουτου οι

'χορο) τών Αγγέλων μετά πάσης Αρχής κα) Εξουσιας,

τα πολυόμματα 'ΚερουβΊμ, κα) τά έξαπτέρυγα ~Σεραφ)μ,

τάς οψειΓ καλύπτοντα, κα) βοώντα τον ΰμνον' Αλλη

λούια.

Ό Διάκον ο ς θυμια γύ ρωθεν την άγίαν

Τράπεζα ν, και τά Δ ίπ τ υ χα τών τ ε ζων

των κ α) κ ε κοι μη μέν ων, ώ ν β ούλε τ α ι,

μνη μ ο νεύ ε ι.
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Ό δε Ί ε ρ ε υ ς ε υ χ ε τ α ι μ υ στ ι κ ω ς.

Τού αγιου Ιωάννου Προφητου Προδρόμου, κα) Βαπ-

τιστου' τών άγιων και πανευφημων Αποστόλων• τοΟ

Άγίου (τού ο ε ι ν ο γ), ού κα) την μνημην έπιτελού-

μεν, και πάντων των Άγιων σου, ων ταΓς Ικεσίαις

έπίσκεψαι ημάς 6 Θεός. Κα) μνησθητι πάντων των

προκεκοιμημένων έπ' έλπίδι άναστάσεως ζωης α'ιω

νίου.

Ενταύθα 6 Ί ε ρ ευ ς μνημονεύει ών θέλει

ζώντων, κ α) τεθνεώτων' κ α) υπ ε ρ μεν

ζώντων λέγει'

Υπέρ σωτηρίας, επισκέψεως, αφέσεως των αμαρ

τιών του δούλου του Θεού (τού δ ε Γ ν ο ς).

Υπέρ δ έ τεθνεώτων, λέγε Γ

Υπέρ αναπαύσεως, και άφέσεως της ψυχης του

δούλου σου (τού δεινος), εν τόπω φωτεινώ, ενθα

άπέδρα λύπ?;, και στεναγμος, άνάπαυσον αύτον, ό

Θεος ι/μών.

Και την Εύχην ταύτην μ υσ τικώς.

Και άνάπαυσον αύτους οπου επισκοπεΐ το φως τού

προσώπου σου. "Ετι σού δεόμεθα, μνησθητι, Κύριε, της

αγίας σου Καθολικης, κα) Αποστολικης Έκκλησίας,

της άπο περάτων εως περάτων της ο'ικουμένης, κα) εϊ-

ρήνευσον αι/η/ν, ί;ν περιεποιησω τω τιμιω Αιματι τού

Χριστού σου, και τον άγιον Οίκον τούτον στερεωσον

μέχρι της συντελείας τού α'ιώνος. Μνησθητι, Κύριε,

των τά Δώρά σοι ταΰτα προσκομισάντων, κα) ύπερ ών,

κα) δι ών, κα) έφ' οίς αύτά προσεκόμισαν. Μνησθητι,

Κύριε, των καρποφορούντων, κα) καλλιεργούντων έν

ταΐς άγίαις σου Έκκλησίαις, κα) μεμνημένων των

πενητων. Αμειψαι αυτούς το7ς πλουσίοις σου κα)
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έπουρανιοις χαρισμασι. Χάρισαι αυτοις άντι τών

επιγειων τα επουρανία, άντ) τών 'προσκαίρων τά

α'ιώνια, άντ) των φθαρτών τα αφθαρτα. Μνησθητι,

Κύριε, τών εν έρημίαις, κα) ορεσι, κα) σπηΚαίοις, και

ταΐς όπαΐς της γης. Μνησθητι, Κύριε, τών εν παρθενιο;,

κα) εύλαβεία, κα) ασκησει, κα) σεμνή πολιτε/α διαγόν

των. Μνησθητι, Κύριε, τών εύσεβεστάτων, κα) πιστο

τάτων ημών Βασιλέων, ους έδικαίωσας βασιλεύειν επι

της γης' οπλω αληθείας, οπλω ευδοκιας στεφάνωσον

αύτούς' επισκίασον επι την κεφαλην αυτών εν ημέρα

πολέμου' ένίσχυσον αυτών τον βραχίονα' ύ'ψωσον αυ

τών την δεξιάν' κράτυνον αυτών την βασιλείαν ύπό-

ταξον αύτοΐς πάντα τά βάρβαρα εθνη, τά τους πολέ

μους θέλοντα' χάρισαι αύτοΐς βαθεΐαν κα) άναφαί-

ρετον ε'ιρηνην' λάλησον εις την καρδίαν αύτών άγαθά

ύπερ της Εκκλησιας σου, και παντος του λαου σου'

ίνα εν τη γαληνη αυτών ηρεμον κα) ήσύ-χιον βίον διά-

γωμεν, εν πάση ευσεβεία κα) σεμνότητι. Μνησθητι,

Κύριε, πάσης άρχής κα) εξουσίας, κα) τών εν Παλατ/ω

αδελφών ημών, κα) παντος του στρατοπέδου. Τούς

άγαθους εν τ% άγαθότητι σου διατηρησον' τους πονη

ρους, άγαθους ποίησον εν τη 'χρηστότητί σου. Μνη

σθητι, Κύριε, του περιεστώτος Ααού, κα) τών 5Γ ευλό-

γους α'ιτίας άπολειφθέντων, κα) έλέησον αυτούς, κα)

ημάς, κατά το πληθος του έλέους σου' τά ταμεΐα αυ

τών εμπλησον παντος άγαθού' τάς συζυγ/α^ αυτών έν

ε'ιρηνη, και ομονοια διατηρησον' τα ν>)πια εκθρε^τον'

την νεότητα παιδαγωγησον' το γηρας περικράτησον'

τους όλιγο~φνχους παραμυθησον' τους έσκορπισμένους

επισυνάγαγε' τους πεπλανημενους έπανάγαγε, κα)

σύναψον τη άγι'φ σου Καθολικη κα) Αποστολικη Εκ

κλησία- τους όχλουμένους ύπο πνευμάτων άκαθάρτων

ελευθέρωσον' τοΐς πλέουσι σύμπλευσον' τοΐς όδοιπο-

ρουσι συνόδευσον' χηρών πρόστηθι' ορφανών ύπερά



168 τηε ι,Γτυκβγ ορ

σπισον' αιχμαλώτους ρύσαι' νοσούντας ΐασαι' των εν

βήμασι, κα) έξορίαις, κα) πάση θλίψει, και ανάγκη,

και περιστάσει οντων, μνημόνευσον, ό Θεος, και πάν

των των δεομένων της μεγάλης σου εύσπλαγχνίας'

και των άγαπωντων ημας, και των μισούντων, κα) των

έντειλαμένων ήμΐν τοΐς άναξίοις ευχεσθαι ύπερ αυτών.

Και παντος τοΟ Ααού σου μνησθητι, Κύριε 6 Θεος

ημων, και επι πάντας εκχεον το πλουσιόν σου ελεος,

πάσι παρέχων τα προς σωτηρίαν α'ιτηματα. Και ων

ημεΐς ουκ έμνημονεύσαμεν δΥ άγνοιαν, η ληθην, η πλή

θος ονομάτων, αύτος μνημόνευσον, 6 Θεος, 6 ειδως εκά

στου την ηλικιαν, κα) την προσηγορίαν, ό ε'ιΰως 'εκα-

στον εκ κοιλίας μητρος αύτού. Συ γαρ ει, Κύριε, η

βοηθεια των αβοηθητων, ή έλπις των άπηλπισμένων,

ό των 'χειμαζομενων σωτηρ, 6 των πλεόντων λιμην, ό

τών νοσούντων 'ιατρός- αυτος τοΐς πάσι τα πάντα

γενού, ό ειδως εκαστον, κα"ι το αιτημα αυτου, οίκον,

κα) την χρείαν αυτοΟ. 'ΡΟσαι, Κύριε, την Πόλιν τού

τον, κα) πάσαν πόλιν και χωραν από λιμου, λοιμου,

σεισμου, καταποντισμού, πυρος, μαχαίρας, επιδρομής

αλλοφύλων, και εμφυλιου πολεμου.

Ειτα έ κφωνεΐ.

Έν πρώτοις μνησθητι, Κύριε, του Αρχιεπισκόπου

ημών (του οεΐνος)- ον χάρισαι ταΓς άγιαις σου

Έκκλησίαις εν ειρηνη, σώον, εντιμον, ύγι(£, μακροημε-

ρεύοντα, κα) όρθοτομούντα τον λόγον τ^Γ σης αλη

θείας.

Κα) 6 Διάκονος λέγει προς τη θύρα

στάς.

Του δεΓνος Πανιερωτάτου Μητροπολίτου, η Επι

σκόπου, (οστις αν η), και ύπερ του προσκομίζοντος
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τά αγια Δωρα ταύτα' κ α) τά λοιπά μέχρι

του, Και πάντων και πασων.

Και ό Χορος ψάλλει' Και πάντων κα) πα

σων.

Ό δ έ Ιερεύς έπ εύχεται μυστι κ ω ς.

Μνησθητι, Κύριε, πάσης επισκοπης Όρθοδόξων, των

δρθοτομούντων τον λόγον της σης άληθείας. Μνησθητι,

Κύριε, κατά το πληθος των ο'ικτιρμών σου, και της

εμης άναξιότητος' συγχωρησόν μρι πάν πλημμέλημα

έκούσιόν τε κα) άκούσιον, κα) μη δια τάς εμάς αμαρτίας

κωλύσης την χάριν τοΟ αγίου σου Πνεύματος άπο των

προκειμένων Δώρων. Μνησθητι, Κύριε, του Πρεσβυ-

τερίου, της εν Χριστω Διακονίας, κα) παντος Ιερατι

κου τάγματος, κα) μηδένα ημών καταισχύνης, των

κυκλούντων το άγιόν σου Θυσιαστηριον. Έπίσκεψαι

ημάς εν τη χρηστότητί σου Κύριε' έπιφάνηθι ημιν εν

τοις πλουσΐοις σου ο'ικτιρμοΐς' εύκράτους κα) έπωφελεΐς

τους αέρας ημιν χάρισαι' ομβρους τη γη προς καρπο-

φορίαν δώρησαι' εύλόγησον τον στέφανον του ένιαυ-

τοΟ της χρηστότητός σου' παυσον τα σχισματα τών

Εκκλησιών' σβέσον τά φρυάγματα τών Εθνών τάς

τών αιρέσεων επαναστάσεις ταχέως κατάλυσον, τη

δυνάμει του αγίου σου Πνεύματος' πάντας ημάς πρόσ-

δεζαι εις την Έασιλείαν σου, υιούς φωτος, κα) υΙους

•ημέρας άναδείξας' την σην ειρηνην, κα) την σην άγά-

πην χάρισαι ημιν, Κύριε ό Θεος ημών' πάντα γαρ άπέ-

δωκας ήμιν.

Έ κφών ως.

Και δος ημ7ν εν εν) στόματι, κα) μια καρδία δοξά-

ζειν, κα) άνυμνεΐν το πάντιμον κα) μεγαλοπρεπες

όνομά σου, του Πατρος, κα) του Υίου, κα) τοΟ άγιου

Πνεύματος, νυν, κα) άε), κα) ε'ις τους αιώνας τών

αιώνων.
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Ό Ίε ρευς επιστρέφει προς τη θ υ ρ α, και

εύλογών, λέγει έκφώνως'

Κα) εσται τά ελέη του μεγάλου Θεού, και Σωτήρος

ήμων Ιησου Χριστου, μετα πάντων ημων.

Και ό Δ ιάκονο ς έ ξέ ρχε τ α ι, (ει εστιν,

ειδ' ου ό Ί ε ρ ε υ ς), κ α) σ τ άς εν τω συ νή θ ει

τοπ ω, λ έ γ ε ι'

Πάντων των Άγίων μνημονεύσαντες. Ετι, και ετι,

εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν,

Ό Χορός' Κύριε έλέησον.

Και τα λοιπα, ως εν τη του Χρυσοστό

μου Αειτουργία.

'Ύπερ των προσκομισθέντων,

"Οπως 6 φιλάνθρωπος Θεος ημών.

Ύπέρ'τού ρυσθηναι ημάς.

Ό δε Ιερεύς έ π εύχεται μυστικώς.

Ό Θεος ήμων, ό Θεος του σώζειν, συ ημάς δίδαξον

εύχαριστείν σοι άξίως ύπέρ των εύεργεσιών σου, ων

εποιησας, και ποιεΐς μεθ' ήμων. Συ ό Θεος ήμών, ό

προσδεξάμενος τα Δώρα ταύτα, καθάρισον ήμάς άπο

παντος μολυσμού σαρκος και πνεύματος, και δίδαξον

άγιωσύνην έπιτελεΐν εν φόβω σου' ίνα εν καθαρω τω

μαρτυρίω της συνειδησεως ήμων υποδεχόμενοι την με

ρίδα των αγιασμάτων σου, ένωθώμεν τω άγίω Σώματι,

κα) Αιματι του Χριστού σου' και ύποδεξάμενοι αι)τά

ά£ιως, σχώμεν τον Χριστον κατοικούντα εν ταΐς καρ-

δίαις ήμων, κα) γνενώμεθα ναος τού αγίου σου Πνευ

ματος. Ναι, ό Θεος ήμών, κα) μηδένα ήμων ενοχον

ποιησης τών φρικτών σου τούτων, κα) επουρανίων Μυ

στηρίων, μηδε ασθενη ψυχη κα) σώματι, έκ τού άναζίως

τούτων μεταλαμβάνειν' άλλα δος ημΐν μέχρι της έσχά
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της ημων αναπνοης, άξίως ύποδέχεσθαι την μερίδα των

αγιασμάτων σου, ε'ις εφόδιον ζωης αιωνίοι', εις άπολο-

γίαν εύπρόσδεκτον την έπ) του φοβερου βηματος του

Χριστου σου' οπως αν και ημεΐς μετα πάντων των

Άγιων, των άπ' α'ιωνός σοι εύαρεστησάντων, γενώμεθα

μέτοχοι των αιωνίων σου άγαθων, ών ήτοίμασας τοΐς

άγαπωσί σε Κύριε.

Ό Δ ι ά κ ο ν ο ς.

Άντιλαβου, σωσον, εΚεησον.

Την ημέραν πάσαν τελείαν.

"Αγγελον ε'ιρηνης, πιστόν όδηγόν.

Ί,υγγνώμην και αφεσιν.

Τα καλά κα) συμφέροντα ταΐς ψυχοΐς.

Τον ύπολοιπον 'χρονον.

Χριστιανό, τα τελη της ζωης ημων.

Την ενότητα της Πίστεως.

Έ κ φωνησ ι ς παρά του Ιερέως.

Κα) καταξίωσον ημάς, Δέσποτα, μετά παρρησίας

άκατακρίτως, τολμών έπικαλεΐσθαι σε τον έπουράνιον

Θεον Πατερα, και λέγειν.

Ό Α αο ς το, Πάτερ ημων.

Ο ίερευς ε κφων ω ς.

"Οτι σου έστιν ή Βασιλεία, κα) ή δύναμις, και ή δόξα

του Πατρος, κα) του ΎΙου, κα) του άγίου Πνευματος.

Ό Ί ε ρ ε ύ ς' Ειρήνη πάσι.

Ό Διάκονος.

Ίάς κεφαλας ημων τω Κυρίω κλίνωμεν.

Ο σε Ιερευς επ ευχεται.

Δεσποτα Κύριε, 6 Πατηρ των ο'ικτιρμων, κα) Θεός

πάσης παρακλήσεως, τους ύποκεκλικότας σοι τας έαυ
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των κεφαλας εύλόγησον, αγιασον, ενδυνάμωσον, όχύ-

ρωσον, άπο παντος εργου πονηρου άπόστησον, παντ)

δε έργω άγαθώ σύναψον, κα) καταξίωσον άκατακρί-

τως μετασχεΐν των άχράντων σου τούτων, κα) ζωο

ποιων Μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιων, εις Πνεύματος

αγίου κοινωνίαν.

Έ κ φ ώ ν ω ς.

Χαριτι, και ο'ικτιρμοΐς, και φιλανθρωπία του μονο-

γενους σου ΎΙου, μεθ' ου εύλογητος ει, συν τω πανα-

γιω, και άγαθώ, κα) ζωοποιώ σου Πνεύματι, νυν, κα)

άε), κα) εις τους α'ιώνας των α'ιώνων. Αμήν.

Ό Ι ε ρ ευς έπεύχετ α ι.

Ώρόσχες, Κύριε Ίησού Χριστε 6 Θεος ημών, εξ αγίου

κατοικητηρίου σου, κα) άπο θρόνου δόξης της βασιλείας

σου, και έλθέ ε'ις το άγιάσαι ήμάς, 6 ανω τώ Πατρ)

συγκαθήμενος, κα) ώδε ήμιν άοράτως συνών' κα) κα-

ταξιωσον τη κραταιή, σου χειρ), μεταδουναι ήμΐν του

αχράντου Σώματός σου, και του τιμίου Αίματος, κα)

δι' ημών παντ) τω λαώ.

Έκφών ως.

Ό Δ ι ά κ ο ν ο ς' Πρόσχωμεν.

Ό Ίε ρεύς' Τά "Αγια τοΐς Άγίοις.

Ειτα της Μ ε τ αλήψ ε ω ς τελειωθείση ς,

και τών άγίων Μυστηριων άπο της Ιεράς

άρθέ ντων Τραπέζης, έπεύχεται 6 Ίερεύς.

Ευχαριστουμέν σοι Κύριε 6 Θεος ημών, επι τη Μενα-

ληψει τών άγίων, άχράντων, άθανάτων, και επουρα

νίων σου Μυστηρίων, ά εδωκας ήμΐν επ' ευεργεσία, κα)

άγιασμώ, κα) 'ιάσει τών ψυχών κα) τών σωμάτων

ήμών. Αυτος, Δέσποτα τών άπάντων, δος γενέσθαι

ήμΐν την κοινωνίαν του άγίου Σώματος, κα) Αίματος
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του Χριστου σου, εις πίστιν άκαταίσχυντον, εις άγιχπην

άνυπόκριτον, ε'ις πλησμονην σοφίας, εις Ίασιν ι^τυχης

και σώματος, εις άποτροπην παντος εναντίου, εις περι-

ποίησιν των εντολων σου, εις άπολογιαν ευπρόσδεκτον,

την επί του φοβερου Βήματος του Χριστού σου.

Ό Δ ιάκονος' Όρθο) μεταλαβόντες των θείων,

άγιων, άχράντων, άθανάτων, επουρανίων, κα) ζωοποιών

Μυστηρίων.

Άντιλαβου, σώσον, έλέησον, κα) διαφυλαξον ημάς ό

Θεός.

Την ημέραν πάσαν τελείαν, αγιαν, ε'ιρηνικην.

Ό οε Ιερεύς ε κ φων εΐ.

Οτι συ εΐ 6 άγασμος ήμών, κα) σο) την δόξαν άνα-

πεμπομεν, τώ Πατρ), κα) τω ΎΙώ, κα) τω άγίω Πνεύ-

ματι, νυν κα) άε), κα) ε'ις τούς α'ιώνας τών αιώνων.

Άμην.

Ό Ί ε ρ ε υ ς' Έν ειρηνη προέλθωμεν.

Ό Δ ι ά κ ο ν ο ς. Τού Κυρίου δεηθώμεν.

Ευχ^ -Όπισθάμβωνος, έκφωνουμένη

παρά του Ιερέως.

Ό ευλογ2ν τους εύλογιιυντάς σε Κύριε, και άγάζων

τους επ) σο) πεποιθότας, σώσον τον Ααόν σου, κα) εύλό-

•γησον την κληρονομίαν σον το πλήρωμα της Εκκλη

σίας σου φύλαξον' άγίασον τους άγχπώντας την εύ-

πρέπειαν του Οικου σον συ αύτους άντιδόξασον τη

θεΐκη σου δυνάμει, κα) μη εγ<αταλίπης ημάς, τους

έλπίζοντας επ) σέ' ειρηνην τώ κόσμω σου οώρησαι,

ταΐς Έκκλησίαις σου, τοΐς Ίερεύσι, τοΐς Βασιλευσιν

ήμών, τω Στρατώ, κα) παντι τώ Λαω σου' οτι πάσα

δόσις άγιχθη, κα) πάν δώρημα τελειον, άνωθεν έστι

καταβαΐνον εκ σου του Πατρος τών φωτων' κα) σο)

την δόξαν, κα) εύχαριστίαν, κα) προσκύνησιν άναπέμ
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πομεν, τω ΐΙατρ), κα) τω Υίω, και τω άγιω ΐΙνεύματι,

νυν, και άε), κα) εις τούς αιώνας των α'ιώνων.

Εύχη εν τω συστ εΐλαι τα "Α γι α.

"Ηνυσται, κα) τετελεσται, οσον εις την ήμετέραν

δύναμιν, Χριστε 6 Θεος ημών, το της σης ο'ικονομίας

Μυστήριον' εχρμεν γχρ του θανάτου σου την μνημην,

εΐδομεν της άναστάσεως σου τον τύπον, ενεπλησθημεν

της ατελευτητου σου ζωης, άπηλαύσαμεν της άκενω

του σου τρυφης, ης κα) εν τω μέ?0^οντι α'ιώνι τιάντας

ημάς καταξιωθηναι ευοόκησον. Τίάριτι του άνάρχου

σου Πατρος, κα) του αγίου, κα) άγαθου, κα) ζωοποιου

σου Πνεύματος, νυν, κα) άε), και ε'ις τους αιώνας των

αιώνων. Αμήν.

Τέλος της Θείας \ειτουρ"/ίας του

Μεγάλου Βασιλείου.

./.
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